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مقدمة الكتاب المدرسي

تشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مرحلة فارقة من تاريخ التعليم في مصر حيث انطلقت العام الماضي إشارة 
البدء في التغيير الجذري لنظامنا التعليمي بدًءا من مرحلة رياض األطفال حتى نهاية المرحلة الثانوية ) تعليم 2.0 ( 

وبدأت أولى مالمح هذا التغيير من سبتمبر 2018عبر تغيير مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول االبتدائي وتغيير 
مناهج الصف الثاني االبتدائي لعام 2019، وسيستمر هذا التغيير تباًعا للصفوف الدراسية التالية حتى عام 2030 

وتفخر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية الجديدة، ولقد كان هذا العمل نتاًجا للكثير 
من الدراسات والمقارنات والتفكير العميق والتعاون مع الكثير من خبرات علماء التربية في المؤسسات الوطنية والعالمية 

لكي نصوغ رؤيتنا في إطار قومي إبداعي ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعالة. 

وتتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكل الشكر والتقدير لمركز تطوير المناهج والمواد التعليمية كما تتقدم 
بالشكر لمستشاري الوزير وكذلك تخص بالشكر والعرفان مؤسسة ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة 

لونجمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، خبراء التعليم في البنك الدولي وأساتذة كليات التربية المصرية 
لمشاركتهم الفاعلة في إعداد إطار المناهج الوطنية بمصر، وأخيًرا تتقدم الوزارة بالشكر لكل فرد بقطاعات وزارة التربية 
والتعليم وكذلك مديري عموم المواد الدراسية الذين ساهموا في إثراء هذا العمل. إن تغيير نظامنا التعليمي لم يكن ممكنا 
دون اإليمان العميق للقيادة السياسية المصرية بضرورة التغيير، فاإلصالح الشامل للتعليم في مصر هو جزء أصيل من 
رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلعادة بناء المواطن المصري، و لقد تم تفعيل تلك الرؤية بالتنسيق الكامل مع 

السادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والشباب والرياضة. إن نظام تعليم مصر الجديد هو جزء من مجهود 
وطني كبير ومتواصل لالرتقاء بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة لضمان مستقبل عظيم لجميع مواطنيها.



كلمة السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

يسعدني أن أشارككم هذه اللحظة التاريخية في عمر مصرنا الحبيبة بإطالق نظام التعليم والتعلم المصري الجديد 
الذي تم تصميمه لبناء إنسان مصري منتٍم إلى وطنه وإلى أمته العربية وقارته األفريقية، مبتكر، مبدع، يفهم ويتقبل 

االختالف، متمكن من المعرفة والمهارات الحياتية، قادر على التعلم مدى الحياة وقادر على المنافسة العالمية.

لقد آثرت الدولة المصرية أن تستثمر في أبنائها عن طريق بناء نظام تعليم عصري بمقاييس جودة عالمية؛ كي ينعم 
أبناؤنا وأحفادنا بمستقبل أفضل، وكي ينقلوا وطنهم "مصر" إلى مصاف الدول الكبرى في المستقبل القريب.

إن تحقيق الحلم المصري ببناء اإلنسان وصياغة الشخصية المصرية هو مسئولية مشتركة بيننا جميًعا من مؤسسات 
الدولة أجمعها، وأولياء األمور، وأسرة التربية والتعليم، وأساتذة الجامعات، ومنظومة اإلعالم المصري. وهنا أود 

أن أخص بالذكر السادة المعلمين األجالء الذين يمثلون القدوة والمثل ألبنائنا، ويقومون بالعمل الدءوب إلنجاح هذا 
المشروع القومي.

إنني أناشدكم جميًعا أن يعمل كل منا على أن يكون قدوًة صالحًة ألبنائنا، وأن نتعاون جميًعا لبناء إنسان مصري قادر 
على استعادة األمجاد المصرية وبناء الحضارة المصرية الجديدة.

خالص تمنياتي القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحترامي وإجاللي لمعلمي مصر األجالء.

الدكتور طارق جالل شوقي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
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طريقة استخدام هذا الدليل

تم تصميم دليل المعلم لتوفير أسلوب واضح للمعلمين كي يتبعوه لتنفيذ التعليمات الخاصة بتدريس المحتوى متعدد التخصصات، والذي يقدم تجارب 
تعليمية ذات صلة محفزة لروح التحدي والمشاركة للتالميذ. إذا لم يسبق للمعلمين التعامل مع هذا الدليل من قبل، فإليهم بعض النصائح العملية:

اقرأ كل فصل بعناية. دّون المالحظات وحدد التفاصيل المهمة.  

اقرأ ودّون المالحظات في دليل المعلم وكتاب التلميذ جنًبا إلى جنب.  

دّون مالحظات بشأن ما يلي:  
ما الذي يكتشفه التالميذ أو يتعلمونه؟ )المحتوى(  
ما الذي ُيطلب من التالميذ أداؤه؟ )النشاط(  
ما الذي يكتشفه المعلم عن التالميذ؟ )التقييم(  
كيف يمكنك تعديل الدرس ليالئم التجارب والقدرات المختلفة للطالب في الفصل؟ )التمايز(  

قم بتجميع المواد الالزمة، وإجراء أي تجهيزات قبل شرح الدروس. تجد المواد المستخدمة وتجهيزات الدرس مظللة بلون مميز   
في بداية كل درس. فّكر في إضافة تقنيات أخرى إلدارة الفصول الدراسية، وفًقا لما يتناسب مع احتياجات فصلك وبيئة التعلم 

المحيطة بك.

دّون المالحظات وسّجلها حول النقاط الناجحة، وكذلك المقترحات التي يمكن تنفيذها لتحسينها، وذلك خالل شرح كل درس وبعده.  

يسهم التخطيط في تحقيق نجاح أكبر في عملية الشرح؛ حيث يتيح ذلك فرصة إجراء مناقشات بين المعلمين حول توقعات عملية   
التعليم والتعلم في الفصول الدراسية، وإجراءات إدارة الصف، كما يضمن مراعاة الفروق بين الدروس لتتناسب مع احتياجات 

التالميذ بشكل أفضل. من المقترح أن يلتقي المعلّمون مع غيرهم ممن يدرسون نفس الصف الدراسي أو صفوًفا دراسية متقاربة 
مرة كل أسبوع على األقل ألغراض تتعلق بالتخطيط والتفكير الجماعي.

ومثلما يظهر التخطيط تحت عنوان معلومات أساسية، فإن السنة الدراسية تنقسم إلى أربعة محاور. داخل نافذة المحتوى متعدد التخصصات، يتم 
دمج المحتوى عبر التخصصات المختلفة في كل فصل. يمكن للتالميذ، في أحد الدروس، ممارسة المهارات في الرياضيات، والدراسات االجتماعية، 

والعلوم، والفنون وتطبيقها. يتضمن كل محور فصواًل تتوافق مع عناوين المشروعات وموضوعاتها،، تستخدم المشروعات كوسيلة للتقييم التكويني 
وتسمح للتالميذ بإظهار المهارات والمعرفة في مختلف مجاالت المحتوى.

تم تقسيم الفصول متعددة التخصصات إلى ثالثة مكونات:

اكتِشف
تقدم بداية كل فصل المشروع األساسي للتالميذ. ُيتيح محتوى اكتِشف للتالميذ فرصة اكتشاف ما عرفوه بالفعل وله ِصلة   

بالمشروع، وصياغة بعض األسئلة حول ما يتساءلون عنه أو يرغبون في تعلمه.

تعّلَم
يتم دمج محتوى التخصصات في القسم "تعلّم" من هذا الفصل، مع التأكيد بشكل خاص على التحضير من أجل المشروع. يمارس   

التالميذ المهارات ويطبقونها لتوسيع نطاق فهمهم.

شاِرك
في ختام كل فصل، يشارك التالميذ المشروعات ويتأملون في عملية التعلم، ويقدمون مالحظاتهم وتغذيتهم الراجعة إلى زمالئهم.  
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معلومات أساسية
إن النجاح في تنفيذ السنة األولى من نظام التعليم 2.0 ساهم في تطوير هذه المواد التعليمية، بما يدعم تجارب تعليمية محفزة لروح التحدي 

والمشاركة للتالميذ والمعلمين. تم وضع المواد بناًء على فلسفة اإلطار العام لمناهج الصفين الثاني والثالث االبتدائي 2030/2018 والتي تهدف 
إلى تسليح التالميذ بالمهارات الحياتية الضرورية للحياة والعمل في القرن الحادي والعشرين. تم إعداد أربعة محاور شاملة لتمثيل البنية األساسية 

للمناهج متعددة التخصصات.

الفصل الدراسي األول:
المحور األول: من أكون؟  
المحور الثاني: العالم من حولي  

الفصل الدراسي الثاني:
المحور الثالث: كيف يعمل العالم؟  
المحور الرابع: التواصل  

ينقسم كل محور إلى ثالثة فصول. يبدأ كل فصل بتقديم نظرة عامة، ومؤشرات التعلم، والخريطة الزمنية للتدريس. ويوصي المعلمون بشدة 
بقراءة كل جزء من هذه األجزاء بعناية؛ نظًرا لما تقدمه من معلومات مفيدة عن طريقة تقديم كل مشروع والغرض منه.

توفر النظرة العامة وصًفا لكل مكون في الفصل، فضاًل عن عدد األيام الالزمة للتنفيذ.  
م كل ما يجب أن يتعلمه التالميذ أو يكونوا قادرين على فعله.   تصف مؤشرات التعّلُ
توضح الخريطة الزمنية للتدريس الوقت المناسب لتنفيذ الدرس خالل الفصل، كما توفر أيًضا وصًفا لكل درس.  

يتضمن كل محور دمج المواد الدراسية، كما يحتوي على مشروعات كوسيلة للتقييم التكويني. يحتوي هذا الدليل على مشروعات تضم موضوعات 
ومفاهيم عن مجاالت الدراسة المختلفة من خالل تقديم عدد من الموضوعات والتحديات لتطوير مجموعة من المهارات والمعارف. ويتضمن المشروع 

عدًدا من التجارب التعليمية الفردية والجماعية المرتبطة تماًما بالمحور وأهدافه.

يهدف الدليل التعليمي إلى دعم المعلمين في إعداد وتنفيذ المشاريع من خالل تقديم تعليمات خطوة بخطوة مدمجة مع مدخالت المعلمين، 
واستراتيجيات التدريس، وتقنيات إدارة الفصول الدراسية.

تعرف أكثر على نظام التعليم 2.0 
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المهارات الحياتية
ما الهدف من تعلم المهارات الحياتية؟

قام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية في وزارة التربية والتعليم بتطوير مهارات حياتية حيوية تسهم في نمو كل طفل ليصير مواطًنا مبدًعا 
ومبتكًرا. تدعم هذه المهارات الحياتية إعداد مواطن يواصل التعليم والتعلم، ويتعايش في وئام مع اآلخرين ويلتزم بقيمه، كما تؤكد هذه المهارات 

الحياتية على إعداد قائد فّعال ومواطن إيجابي فخور ببلده وتراثه ولديه روح تنافسية، ومروج لمبادئ ريادة األعمال.

ما هي المهارات الحياتية؟

تم تحديد أربع عشرة مهارة حياتية )موضحة في المخطط التالي( بناًء على مبادرة تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا )LSCE-MENA(، بقيادة اليونيسيف بالتعاون مع الشركاء على المستويات اإلقليمية.

تصنف هذه المهارات إلى أربعة أبعاد للتعلم:

تعّلَم لتعرف:
مهارات التعلم )التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، حل المشكالت(

تعّلَم لتعمل:
المهارات التوظيفية )التعاون، صناعة القرار، التفاوض، اإلنتاجية(

تعّلَم لتكون:
المهارات الشخصية للتمكين )إدارة الذات، المحاسبية، التواصل، الثبات(

تعّلَم لتتعايش مع اآلخرين:
مهارات المواطنة الفعّالة )المشاركة، التعاطف، احترام التنوع(
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كيف تنعكس المهارات الحياتية في الفصل والتعليمات؟

تم دمج هذه المهارات في إطار ومناهج نظام التعليم 2.0 لمستويات مرحلة رياض األطفال - المستويان األول والثاني والصف األول االبتدائي، كما 
دمجت المهارات الحياتية في المناهج متعددة التخصصات، باإلضافة إلى مؤشرات التعليم الدراسي لمواد الرياضيات، والعلوم، والقراءة، والفنون، 

وهكذا.

وفي الصف الثاني االبتدائي، تتعمق المهارات الحياتية وتتطور بينما ينضج التالميذ ويكتسبون القدرة على ممارسة األنشطة المرتبطة بكل مهارة. 
يتيح كل درس في المنهج متعدد التخصصات في الصف الثاني االبتدائي )اكتشف( للتالميذ ممارسة مهارات حياتية مشار إليها بمالحظات للمعلمين 

في دليل المعلم.

ويتوج كل فصل بمشروع "شارك" الذي يتيح للتالميذ تطبيق المهارات الحياتية، باإلضافة إلى التفكير وتقييم مدى تلبيتهم للتوقعات والمهارات ذات 
الصلة.

لفيل ا اثاا  الايال  :ث  لفالىل  ا 38 الثلل 

يقترب من تلبية التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يساهم في كتابة حوار لفص إذا ي ياتوي 
 :ث مع:ومات دقيقة  ن إحدى المدن، وذلك 

بمسا دل الزمالء أو المع:م.
الدراما ب.2
الكتابة د.3.أ.

يساهم في كتابة حوار لفص إذا ي ياتوي 
 :ث مع:ومات دقيقة  ن إحدى المدن دون 

مسا دل.
الدراما ب.2
الكتابة د.3.أ.

يساهم في كتابة حوار لفص إذا ي يضم 
مع:ومات دقيقة  ن إحدى المدن ويعراه 

بشكل مشوق وفريد من نو ه.
الدراما ب.2
الكتابة د.3.أ.

يجمع حقائق  ن إحدى المدن الملرية 
بمسا دل الزمالء أو المع:م.
الدراسات االجتما ية ب.1.و.

يجمع حقائق دقيقة  ن إحدى المدن 
الملرية دون مسا دل.

الدراسات االجتما ية ب.1.و.

يجمع حقائق دقيقة وتثلي:ية ومفيرل 
لالهتمام  ن إحدى المدن الملرية دون 

مسا دل.
الدراسات االجتما ية ب.1.و.

يستخدم التكفولوجيا بمسا دل المع:م 
أو الزمالء لتجميع مع:ومات  ن مواوع 

مادد.
تكفولوجيا المع:ومات واالتلاالت ج.1.ج. 

)إن وجدت(

يستخدم التكفولوجيا دون مسا دل من أحد 
لتجميع مع:ومات دقيقة  ن مواوع مادد.
تكفولوجيا المع:ومات واالتلاالت ج.1.ج. 

)إن وجدت(

يستخدم التكفولوجيا دون مسا دل من أحد 
لتجميع مع:ومات دقيقة  ن مواوع مادد 

ويسا د اآلخرين في استخدامها.
تكفولوجيا المع:ومات واالتلاالت ج.1.ج. 

)إن وجدت(

يادد أنماط الطقس في مديفة معيفة 
بمسا دل الزمالء أو المع:م.

الع:وم ب.1.ج.

يادد أنماط الطقس في مديفة معيفة 
وي:خلها بلورل صاياة دون مسا دل.

الع:وم ب.1.ج.

يادد أنماط الطقس في مديفة معيفة 
وي:خلها بلورل صاياة ويقارن أحوال 

الطقس في مدن  دل.
الع:وم ب.1.ج.

جودة األداء

يتادث أمام التالميذ بلوت مفخثض 
ق:ياًل و/أو ال يستخدم التعبيرات المفاسبة 

ل:مواوع.

يتادث أمام التالميذ بلوت وااح 
ويستخدم تعبيرات مفاسبة ل:مواوع.

يتادث أمام التالميذ بلوت وااح 
ويستخدم تعبيرات غير تق:يدية تفاسب 

المواوع.

ل المع:ومات التي جمعها التالميذ  ن  يَسّجِ
الطقس وذلك بمسا دل الزمالء أو المع:م.

ل المع:ومات التي جمعها التالميذ  ن  يَسّجِ
الطقس ويا::ها بدقة.

ل المع:ومات التي جمعها التالميذ  يَسّجِ
 ن الطقس ويا::ها بدقة، ويتولث قيادل 
المفاقشة الجما ية التي تدور  ن أنماط 

الطقس.

المهارات الحياتية

م تغذية راجعة بشكل  ام. م تغذية راجعة ماددل ومتع:قة بالعمل.يقّدِ يقّدِ
م تغذية راجعة مدروسة بعفاية وماددل  يقّدِ
ومتع:قة بالعمل، كما قد يقّدم وجهة نظر 

فريدل من نو ها.

يعمل مع زمالئه لتلميم الجزء الخاص 
م أفكاًرا لكتابة الفص.بهم في الفص دون تقديم أفكار. م أفكاًرا لكتابة الفص يعمل مع زمالئه ويقّدِ يعمل مع زمالئه ويقّدِ

ويتولث دور القيادل.

مقياس التقييم المتدرج )مخلص الستخدام المع:م(
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اليوم 10-1   النيل الذي أعرفه 
اليوم 20-11   الُمدن والُسكان على ضفاف النيل 
اليوم 30-21   الحياة على ضفاف النيل 

اليوم 40-31   التواصل في المجتمع 
اليوم 50-41   التعبير عن الثقافات 
األيام 60-51   أدوات التواصل 

الثالث: المحور 

العالم؟ يعمل  كيف 

الرابع: المحور 

لتواصل ا

الخطة الزمنية للتدريس في الفصل الدراسي الثاني للصف الثاني االبتدائي
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1
اكتِشف

النيل الذي أعرفه
اكتِشف

النيل الذي أعرفه
تعّلَم

النيل الذي أعرفه
تعّلَم

النيل الذي أعرفه
تعّلَم

النيل الذي أعرفه

تعّلَم2
النيل الذي أعرفه

تعّلَم
النيل الذي أعرفه

تعّلَم
النيل الذي أعرفه

شاِرك
النيل الذي أعرفه

شاِرك
النيل الذي أعرفه

3
اكتِشف

الُمدن والُسكان على ضفاف 
النيل

اكتِشف
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

تعّلَم
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

تعّلَم
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

تعّلَم
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

4
تعّلَم

الُمدن والُسكان على ضفاف 
النيل

تعّلَم
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

شاِرك
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

شاِرك
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

شاِرك
الُمدن والُسكان على ضفاف 

النيل

اكتِشف5
الحياة على ضفاف النيل

اكتِشف
الحياة على ضفاف النيل

تعّلَم
الحياة على ضفاف النيل

تعّلَم
الحياة على ضفاف النيل

تعّلَم
الحياة على ضفاف النيل

تعّلَم6
الحياة على ضفاف النيل

تعّلَم
الحياة على ضفاف النيل

تعّلَم
الحياة على ضفاف النيل

شاِرك
الحياة على ضفاف النيل

شاِرك
الحياة على ضفاف النيل

صل
توا

ال

اكتِشف7
التواصل في المجتمع

اكتِشف
التواصل في المجتمع

تعّلَم
التواصل في المجتمع

تعّلَم
التواصل في المجتمع

تعّلَم
التواصل في المجتمع

تعّلَم8
التواصل في المجتمع

تعّلَم
التواصل في المجتمع

تعّلَم
التواصل في المجتمع

شاِرك
التواصل في المجتمع

شاِرك
التواصل في المجتمع

اكتِشف9
التعبير عن الثقافات

اكتِشف
التعبير عن الثقافات

اكتِشف
التعبير عن الثقافات

تعّلَم
التعبير عن الثقافات

تعّلَم
التعبير عن الثقافات

تعّلَم10
التعبير عن الثقافات

تعّلَم
التعبير عن الثقافات

تعّلَم
التعبير عن الثقافات

شاِرك
التعبير عن الثقافات

شاِرك
التعبير عن الثقافات

اكتِشف11
أدوات التواصل

اكتِشف
أدوات التواصل

اكتِشف
أدوات التواصل

تعّلَم
أدوات التواصل

تعّلَم
أدوات التواصل

تعّلَم12
أدوات التواصل

تعّلَم
أدوات التواصل

تعّلَم
أدوات التواصل

شاِرك
أدوات التواصل

شاِرك
أدوات التواصل

الخطة الزمنية للتدريس للصف الثاني االبتدائي
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استراتيجيات التدريس وإدارة الصف

 اسم
مختصراالستراتيجية وصف 

يستخدم التالميذ هذه االستراتيجية ليقدموا تغذية راجعة إيجابية لزمالئهم. تمثل النجمتان نقطتين أعجبتا التالميذ بشأن العمل نجمتان وأمنية
الجاري تقييمه. تمثل األمنية اقتراًحا بتعديل لتحسين العمل. 

يكتب التالميذ جملة أو اثنتين تعبران عن "اإلعجاب" أو شيء ما جديد تّم تعلمه، وجملة واحدة تعبر عن "التساؤل" أو سؤال ال إعجاب/تساؤل؟
يزال يساورهم. تتيح هذه االستراتيجية فرصة للتالميذ للنظر في تعلمهم وتحّمل مسئوليته. 

يطلب التالميذ المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم. تستخدم هذه االستراتيجية عندما يتعاون التالميذ في العمل لتطوير مهارات طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم
التواصل، وتشجع على التفاعل بين الزمالء، وتحد من االعتماد على المعلم في الفصول ذات الكثافة العالية.

إشارة جذب االنتباه

يستخدم المعلّم إشارة واضحة لجذب انتباه التالميذ في الفصل الدراسي عندما يتحدثون في أزواج أو يعملون في مجموعات، 
وتوجد العديد من خيارات اإلشارات؛ بحيث يمكن استخدام أكثر من إشارة واحدة طالما يستطيع التالميذ التعّرف عليها. تشمل 

الخيارات نمط التصفيق الذي يكرره التالميذ، أو عبارة بسيطة للمناداة والرد، أو رفع اليد إلى أعلى )انظر: رفع األيدي(. تتيح 
هذه االستراتيجية للمعلمين جذب انتباه التالميذ دون رفع الصوت، أو إيقاف محادثات التالميذ فجأة.

العصف الذهني

يقدم التالميذ إجابات متعددة ألحد األسئلة المفتوحة. ويمكن أن يؤدي التالميذ ذلك كفصل بالكامل، أو في مجموعات، أو في 
أزواج. إن الغرض من العصف الذهني هو سرد العديد من اإلجابات، وليس توجيه النقد إلى اإلجابات، سواء أكانت واقعية، أم 
ممكنة، أم صحيحة، وبعد إنشاء قائمة مبدئية كبيرة، يمكن للتالميذ العودة إلى اإلجابات لترتيبها حسب األولوية أو إلغاء بعض 

الخيارات. تعزز هذه االستراتيجية من اإلبداع وحل المشكالت لدى التالميذ. 

عصّي األسماء
يكتب المعلّم أسماء التالميذ على عصّي، ويضعونها في علبة أو وعاء. ولمناداة التالميذ عشوائّيًا، يسحب المعلم عصا من 

الوعاء. بعد استدعاء التلميذ، يضع المعلم هذه العصا في علبة أو وعاء آخر، بحيث ال يتم استدعاء التلميذ مرة أخرى. وتساعد 
هذه االستراتيجية المعلمين على استدعاء مجموعة متنوعة من التالميذ، وتحث التالميذ جميًعا على التأهب بتحضير اإلجابات. 

العّد بصوٍت مرتفع

يقّسم المعلّم التالميذ إلى مجموعات عن طريق مطالبتهم بالعّد حتى رقم معين. ومن الضروري إخبار التالميذ أن يتذكر كل منهم 
رقمه. على سبيل المثال إذا كان المعلم يرغب في ثالث مجموعات، فيذكر التلميذ األول رقم 1 ويذكر التلميذ التالي رقم 2 ويليه 

ن التالميذ الذين  رقم 3، ثم يبدأ التلميذ الذي يليه من الرقم 1 مرة أخرى، وهكذا.  عندما ينتهي جميع التالميذ من العّد، يَكّوِ
ن التالميذ الذين يذكرون الرقم  ن التالميذ الذين يذكرون الرقم 2 مجموعة ثانية، بينما يَكّوِ يذكرون الرقم 1 المجموعة األولى، ويَكّوِ

3 مجموعة ثالثة. وتتيح هذه االستراتيجية تجميع التالميذ دون إضاعة الوقت، وتعزيز استخدام مفاهيم األرقام.

تم إدراج ما تحدثنا عنه من استراتيجيات التدريس وإدارة الصف في دليل المعلم بالكامل. وهذه ليست الطرق الوحيدة التي سيتم استخدامها في 
الفصل، لكنها تعتبر أفضل الطرق إلشراك التالميذ في التعلم النشط والقائم على االستقصاء. ومع إدراك المعلمين والتالميذ لالستراتيجيات، قد 

يرغب المعلمون في التعديل والتخصيص ليناسب احتياجات كل فصل على حدة.

0strategies-tinyurl.com/Edu2 :لمزيد من االستراتيجيات، تفضل بزيارة
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 اسم
مختصراالستراتيجية وصف 

يلتف التالميذ حول المعلم أو مجموعة التالميذ التي تمثل شيًئا جديًدا. يالحظ التالميذ بعناية كأنهم يشاهدون سمًكا في حوض. حلقة المناقشة الحرة
تعزز هذه االستراتيجية االنتباه الكامل للتالميذ حتى إذا كان أحد التالميذ ال يشارك بفاعلية في العرض التقديمي. 

األركان األربعة

يمثل كل ركن من أركان الغرفة موضوًعا أو رأًيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. ويمكن للمعلم رفع صورة أو إشارة 
في كل جانب من جوانب الفصل لتمثيل اآلراء/العبارات. يسير التالميذ إلى الركن الذي يهّمهم أو يعبر عن رأيهم للتجّمع مع 

التالميذ اآلخرين ممن يتبنون الفكر نفسه. وتتيح هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ للتعبير عن آرائهم، وتوضيح أسبابهم 
مع اآلخرين الذين يوافقون عليها قبل عرضها على باقي زمالئهم في الفصل.

معرض التجول

يشبه هذا األمر التجّول في المتحف؛ حيث يتجول التالميذ ويشاهدون المعروضات التي توصلوا إليها في عملهم داخل 
المجموعات، ويجيبون عن األسئلة حول ما يتم عرضه. يمكن استخدام هذه االستراتيجية بعدة طرق، من بينها التفكير في 

األفكار الموضحة على المخططات الورقية في أرجاء الفصل، أو مشاهدة المنتجات النهائية التي يقوم بها زمالء الفصل. تشجع 
هذه االستراتيجية على تنوع التفكير. وعند استخدامها في نهاية المشروع، تتيح هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ 

لالحتفال واالفتخار بعملهم، إلى جانب تقدير أعمال زمالئهم وإبداء آرائهم بشأنها.

رفع األيدي
يرفع المعلّم يده عالًيا لإلشارة إلى أنه يجب على التالميذ التوقف عما يفعلونه اآلن، وكذلك التوقف عن التحّدث، واالنتباه إلى 

المعلّم. وعندما يالحظ التالميذ يد المعلّم، يرفعون هم أيًضا أيديهم إلعطاء اإلشارة لبقية زمالئهم. وُتستخدم هذه االستراتيجية 
كإشارة لجذب انتباه التالميذ.

رفع األيدي وتكوين ثنائيات

يقف التالميذ للتجّول في أرجاء الغرفة بهدوء مع رفع يد واحدة عالًيا، ثم يقول المعلم "توقفوا، وكّونوا ثنائيات". يصفق التالميذ 
بأيديهم، ويقف كل منهم مع زميله المجاور. ويكون التلميذ الذي ال تزال يده مرفوعة إلى أعلى في حاجة إلى االنضمام إلى زميل. 

وهكذا، يمكن للتالميذ بسهولة العثور بعضهم على بعض وتكوين ثنائيات. تتيح هذه االستراتيجية للتالميذ التجول في أرجاء 
الفصل والمشاركة مع زمالء متعددين أو الحديث إليهم.

أنا أفعل، نحن نفعل، أنت تفعل
أنا أفعل: يشرح المعلم أو يمثل فعاًل معينا ألدائه، مثل قراءة مقطع صغير للتالميذ. نحن نفعل: يكرر التالميذ هذا الفعل مع 

المعلم، مثل إعادة قراءة المقطع مًعا. أنت تفعل: يقلد التلميذ الفعل الذي تعلمه دون إرشاد من المعلم. تعمل هذه االستراتيجية 
على دعم التالميذ بواسطة تمثيل استثناء، والسماح لهم بالمشاركة دون ضغط مرتفع، ثم منحهم الفرصة للممارسة المستقلة. 

أنا أرى بوضوح شديد
يخبر المعلم التالميذ أنه يرى شيًئا ما. ويعطيهم المعلم بعض الدالالت والتلميحات لتخمين ماهية هذا الشيء. يستخدم التالميذ 
مهارات المالحظة واالستماع لتخمين هذا الشيء على نحٍو صحيح. وتؤكد هذه االستراتيجية على استخدام وتحديد خصائص 

األشياء وسماتها.

تخّيل ذلك

يصف المعلم شخًصا، أو حيواًنا، أو نباًتا، أو موقًفا معيًنا للتالميذ لتمثيله، ثم يتخيل التالميذ أنفسهم كأنهم هذا الكائن الحي، 
أو كأنهم في ذلك الوضع الذي وصفه لهم المعلم، ثم يمثلون ما يحدث. يمكن إجراء هذا األسلوب أيًضا في مجموعات، بحيث 
يتصرف أحد التالميذ كأنه قائد المجموعة، ويمكن أن يتناوب التالميذ تمثيل هذا الدور. وتعمل هذه االستراتيجية على تعزيز 

خيال التالميذ، وتقوية ذاكراتهم طويلة المدى.

األحجية

يتعاون التالميذ في مجموعات صغيرة إلكمال المهام، ثم يشرحون للمجموعات األخرى ما تعلموه. يقسم المعلم التالميذ إلى 
مجموعات. يحصل كل تلميذ داخل المجموعة على معلومات محددة للتعلّم، وسيصبح "خبيًرا" في هذه المعلومات في مجموعته، 

ثم ينضم التالميذ إلى أفراد المجموعات األخرى الُمخصصة لهم نفس المعلومة. يعمل هؤالء التالميذ مًعا لقراءة مقطع من 
المعلومات الُمخصصة، والبحث فيها ومعرفتها. وبعدها يعود التالميذ إلى مجموعاتهم األصلية لمشاركة معرفتهم. على سبيل 

المثال، يمكن تقسيم مقطع طويل من المعلومات إلى مقاطع أصغر، على أن ُيكلف كل تلميذ في مجموعة عمل بقراءة مقطع 
ن التالميذ من كل مجموعة مّمن ُكلفوا بنفس المقطع مجموعة "خبراء"، ويقرأون هذا المقطع مًعا، ثم يجتمع التالميذ  واحد. يَكّوِ

في مجموعات العمل مرة أخرى لنقل المعلومات التي تعلموها إلى المجموعة. في هذا المثال، يتحمل التالميذ مسئولية شرح 
المعلومات المحددة إلى التالميذ اآلخرين في مجموعتهم. تعزز هذه االستراتيجية التدريسية التعاون، والتواصل، والتفكير 

الناقد.
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الميل والهمس
يميل كل تلميذ على كتف زميله المجاور للهمس بإجابة سؤال، وتتألف إجابته من كلمة واحدة أو كلمتين )أو من إجابة قصيرة(. 

تشجع هذه االستراتيجية جميع التالميذ على المشاركة في اإلجابة عن أحد األسئلة دون اإلخالل بنظام الفصل. يمكن استخدام 
هذه االستراتيجية كنوع خاص من استراتيجية الزميل المجاور.

النموذج

يشرح التالميذ أو المعلم كيف أكملوا المهمة. يمكن لباقي الفصل طرح األسئلة قبل تكرار ما تم توضيحه. تسمح هذه 
االستراتيجية للمعلم بمراجعة أي مخاوف خاصة بالسالمة أو أوجه صعوبة المهمة، باإلضافة إلى مشاركة النصائح إلكمال 

المهمة. ال ينبغي استخدام هذه الطريقة في بعض أنشطة االستفسار، حيث إنها قد يكون لها تأثير كبير في اتجاه تفكير 
التلميذ. 

اإلشارة بالرقم 
يمكن للمعلّم التحقق من مدى سرعة الفهم عن طريق طرح سؤال، وإعطاء التالميذ مجموعة من اإلجابات. يرفع التالميذ إصبًعا 
ا على السؤال المطروح. ويعّد المدرس سريًعا األصابع المرفوعة لمعرفة عدد التالميذ الذين يمكنهم  واحًدا أو اثَنين أو ثالثة رّدً

متابعة المادة. 

الرءوس المرّقمة تعمل مًعا
تعزز هذه االستراتيجية التعاون وتجعل كل تلميذ مسئواًل عن تعلم المواد ومناقشتها، حيث يحصل كل تلميذ في المجموعة 

على رقم. ويطرح المعلم سؤااًل على المجموعة. ويفكر التالميذ مًعا في مناقشة اإلجابة، ثم يذكر المعلم رقًما لتحديد "متحدث" 
لمشاركة إجابة المجموعة. 

على الحياد

يمثل كل جانب في الغرفة رأًيا محتماًل بشأن عبارة معينة مثيرة للتفكير. ويمكن للمعلم رفع صورة أو إشارة في كل جانب من 
جوانب الغرفة لتمثيل اآلراء/العبارات. يسير التالميذ إلى الجانب الذي يهّمهم أو يعبر عن رأيهم للتجّمع مع التالميذ اآلخرين 

ممن يتبنون الفكر نفسه، كما يجوز أن يظل التالميذ "على الحياد" في منتصف الغرفة إذا كانوا مترددين. ويناقش التالميذ 
رأيهم بدليل إلقناع اآلخرين الموجودين في الغرفة ليتوافقوا معهم. وعندما يغّير التالميذ آراَءهم، ينتقلون إلى المنطقة التي 

تتوافق معهم في الغرفة.

تبادل أدوار التجول واالنتظار
يعمل كل تلميذ مع زميله، ثّم يحمل أحدهما نتيجة العمل لتقديمه إلى التالميذ اآلخرين، بينما يتجول التلميذ اآلخر ويستمع إلى 

أقرانه خالل وقت المشاركة بين بقية التالميذ في الفصل الدراسي. بعدها، يتبادل التلميذان دوريهما. تشجع هذه االستراتيجية 
التلميذين على مشاركة مشروعهما، واالستماع إلى مشاركات اآلخرين. 

تمرير القلم

يتعاون التالميذ في العمل في مجموعة مع وجود قلم أو قلم رصاص واحد لكل مجموعة. يطرح المعلم سؤااًل أو موضوًعا على 
المجموعات. ويكتب تلميذ فكرة أو إجابة، ثم يمرر القلم إلى العضو التالي في المجموعة. يستمر تمرير القلم؛ مما يتيح لجميع 

التالميذ فرصة الكتابة لمرة أو مرتين على األقل. ُتستخدم هذه االستراتيجية للقيام بالعصف الذهني أو لتنشيط المعرفة المسبقة 
بموضوٍع ما. ومن المفيد تشجيع جميع التالميذ على االشتراك ومشاركة األفكار. 

المشاركة السريعة
اختيار متطوعين من التالميذ لإلجابة عن السؤال. وبعد إجابة التلميذ عن السؤال، يقول "مشاركة سريعة" وينادي على اسم 

تلميذ آخر. عند ذلك، يحين دور ذلك التلميذ اآلخر لإلجابة عن السؤال، ثم بعدها يختار تلميًذا جديًدا، وهكذا. وفي حالة استجابة 
التلميذ في المرة األولى، يجب أال يتم النداء عليه مرة أخرى في نفس نشاط المشاركة السريعة.

سباق تتابع األعداد

تقسيم الفصل إلى فرق وجعلهم يصطفون في صف واحد. استدعاء تلميذ واحد من كل فريق إلى مقدمة الفصل. طرح سؤال 
على التالميذ، على أن يحصل صاحب أول إجابة على نقطة لصالح فريقه. وبعد اإلجابة، يذهب التلميذ إلى نهاية الصف بينما 

يأتي التلميذ التالي إلى مقدمة الفصل. توجد مجموعة متنوعة من مسائل الرياضيات ليكمل التالميذ جزًءا واحًدا فقط من مسألة 
رياضيات في كل مرة. 

المصافحة والمشاركة والتحية

ن كل تلميذ ثنائّيًا مع زميله المجاور من التالميذ. ويتصافح هذا  يتجول التالميذ في الفصل حتى يشير إليهم المعلم بالتوقف. يكّوِ
الثنائي ويتبادل األفكار أو نتائج العمل، ثم يصفقان أيديهما مًعا في الهواء قبل الشروع في التجّول مرة أخرى بحًثا عن زميل 
جديد. تشّجع هذه االستراتيجية التالميذ على القيام من مقاعدهم والتحّرك، كما تتيح لهم أيًضا فرصة المشاركة مع زمالئهم 

البعيدين عنهم.
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زميل مجاور
يميل كل تلميذ إلى زميله، ويتحدث معه بصوت هاديء. يمكن استخدام استراتيجية "الزميل المجاور" حرفّيًا للتحدث فقط مع أي 

من الشخصين الجالسين على الجانبين، كما تصلح للتطبيق على مجموعاٍت أكبر قلياًل مؤلفة من ثالثة أو أربعة تالميذ؛ بحيث 
"تالمس" أكتاف الجميع بعضها بعًضا. )كما أنها تشجع على القدرة على الحديث بصوت منخفض(. 

كرة الثلج

يستجيب التالميذ بسرعة بكتابة اإلجابة على نصف قطعة من الورق. يسحق التلميذ الورقة على شكل كرة ثلج ويقذفها في 
الفصل. يلتقط التالميذ كرة الثلج التي تسقط بالقرب منهم، ثم يضيفون تعليقهم أو إجابتهم ويسحقونها ليقذفوها مرة أخرى. 
ُيكرر األمر حسب الحاجة. تشجع االستراتيجية التالميذ على التفاعل مع أفكار التالميذ الذين ال يجلسون بالقرب منهم دون 

الكشف عن هويتهم. 

ِقف إذا
يقرأ المعلم عبارة ويطلب من التالميذ اإلجابة بالوقوف أو الجلوس. يمكن استخدام هذه االستراتيجية كفحص سريع للفهم )"ِقف 

إذا كنت تعتقد أن اإلجابة هي..."(، وكوسيلة ليعّبر التالميذ عن رأيهم، أو وسيلة لجمع بيانات الفصل من أجل المخطط البياني 
)مثل "ِقف إذا كان لديك أخ/تحب البرتقال/يحّل موعد عيد ميالدك في شهر مايو"، وما إلى ذلك(.

عصّي التحدث

يجلس التالميذ في مجموعة صغيرة. يعطي المعلّم تلميًذا واحًدا عصا تحدث واحدة )يمكن أن تكون عبارة عن أي شيء، كقلم 
رصاص أو عصا حقيقية أو شفاطة أو غير ذلك مثاًل(. وال يمكن أن يتحدث سوى ذلك التلميذ الذي يحمل العصا. ويمكنه بعد 
ذلك تمرير العصا إلى شخص آخر. تؤكد هذه االستراتيجية على أن يكون لكل شخص دور يتحدث فيه، وأال يقاطع التالميذ 

بعضهم بعًضا.

"T" مخطط على شكل حرف

يتعلّم التالميذ تنظيم المعلومات في هذه االستراتيجية؛ فالمخطط على شكل حرف "T" هو مخطط أفكار مكون من عمودين 
وعنوان )يشكالن حرف "T"(. يمكن للتالميذ استخدام المخطط على شكل حرف "T" لمقارنة فكرتين، أو تصنيف الحقائق 

واآلراء، أو تحديد اإليجابيات والسلبيات، أو تبادل أفكار حول المزايا والعيوب. يساعد تنسيق المخطط التالميذ على التمييز بين 
عمودين من المعلومات بشكل بصري.

التفكير ومشاركة زميل
يفكر التالميذ في موضوع ما بهدوء بأنفسهم، ويشاركون األفكار مع زميل واحد ثم يشاركون مع بقية الزمالء في الفصل. تتيح 
هذه االستراتيجية الوقت للتالميذ الذين يفضلون معالجة األفكار بمفردهم قبل سماع التالميذ اآلخرين وهم يشاركون اإلجابات 

بصوٍت عاٍل. 

التفكير بصوت مرتفع
يعرض المعلم مثااًل على عملية التفكير من خالل التحّدث عما يفكر فيه بصوت مرتفع. على سبيل المثال، يقول المعلّم "أعتقد 
أنني بحاجة إلى مزيد من اللون هنا في هذا الرسم". وتعرض هذه االستراتيجية أمام التالميذ نوعية التفكير وصناعة القرار 

اللَذين يمكنهم استخدامهما في أي تجربة تعليمية قادمة.

وقت التفكير

يحدد المعلّم فترة معينة من الصمت بحيث يتسنى للتالميذ خاللها التفكير في التعامل مع مهامهم، ومشاعرهم، وردودهم. ُيطلب 
من التالميذ التفكير بأنفسهم لفترة تتراوح بين 15 و30 ثانية قبل استدعاء أي منهم لتقديم إجابة معينة أمام باقي التالميذ. 

تفيد هذه االستراتيجية التالميذ الخجولين أو الهادئين بشكٍل خاص، باإلضافة إلى التالميذ الذين يفضلون استيعاب المحتوى 
بمفردهم قبل المساهمة في الفصل أو في محادثة جماعية.

اإلبهام إلى أعلى
تساعد هذه االستراتيجية المعلم على التحقق من مدى فهم التالميذ، حيث يرفع التالميذ إبهامهم لبيان موافقتهم، وينزلونها لبيان 

رفضهم لسؤال معين يطرحه عليهم المعلّم. ويمكن استخدام استراتيجية "اإلبهام إلى أعلى" أيًضا كوسيلة تساعد التالميذ على 
اإلشارة إلى المعلّم بأنهم أصبحوا على استعداد للتعلم.

يلتفت كل تلميذ إلى زميله المجاور بحيث يجلسان "وجًها لوجه"، لمناقشة اإلجابات عن األسئلة الطويلة. وتتيح هذه االستراتيجية االلتفات واالستماع
للتالميذ فرصة مناقشة األفكار، والتفكير في عملية التعلّم، والتحقق من إجابات بعضهم البعض  

مخطط ِفن
يرسم المعلم دائرتين متداخلتين كبيرتين أو أكثر كشكل تنظيمي إلظهار أوجه الشبه واالختالف حول موضوعات متعددة. ويضع 

المعلم أوجه التشابه في الجزء المتداخل من الدوائر، ثم يلّخص أوجه االختالف في األجزاء األخرى غير المتداخلة بها. وتتيح 
هذه االستراتيجية الفرصة أمام التالميذ لمشاهدة أوجه التشابه واالختالف وتسجيلها بأعينهم. 
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على غرار استراتيجية وقت التفكير، ينتظر المعلّم لمدة 7 ثواٍن على األقل بعد طرح سؤال معين على الفصل بأكمله، أو عقب زمن االنتظار
استدعاء أحد التالميذ لإلجابة عنه. ويتيح ذلك للتالميذ بعض الوقت للتفكير بمفردهم قبل الكشف عن اإلجابة بصوت مرتفع. 

الشبكة

هي مخطط أفكار يبرز العالقات بين الحقائق أو المفاهيم أو األفكار. عادة ما ُتنظم الشبكة بفكرة رئيسية ُتكتب في دائرة 
مركزية، ثم ُتسجل األفكار أو األسئلة ذات الصلة في الدوائر الخارجية مع وجود خطوط تربطهم بالمركز. بالنسبة إلى التالميذ 

الصغار، عادًة ما يكفي وجود مستوى واحد من الدوائر الخارجية. ومع ذلك، يمكن إضافة المزيد من الخطوط والدوائر في 
المستوى الثاني من الدوائر الخارجية األصلية عند الحاجة. تتيح هذه االستراتيجية للتالميذ رؤية الروابط بين األفكار بشكٍل 

بصري، وغالًبا ما ُتستخدم لالطالع على المعرفة المسبقة التي اكتسبها التالميذ عن موضوع ما.

يمكن أن يمنح المعلم وقًتا للكالم الجماعي للفصل بأكمله من خالل السماح للتالميذ بالرد على سؤال معين عن طريق الهمس الهمس 
باإلجابة في أيديهم. تعزز هذه االستراتيجية محاولة كل تلميذ اإلجابة دون الشعور بالخجل والخوف إذا كانت اإلجابة خاطئة. 

عصّي أسماء الحيوانات
تماًما كما كان الحال في عصّي األسماء، يسحب المعلم عصا تحمل اسًما من العلبة، بينما يقوم التالميذ بالعد التنازلي أثناء 
التصرف كأحد الحيوانات. يمكن استخدام هذه االستراتيجية مع التعليمات المتعلقة بالمحتوى أو أثناء االستراحة السريعة 

عندما يحتاج التالميذ إلى التحرك والضحك قبل إنهاء مهمة أو االنتقال إلى مهمة جديدة. 



12

تقييمات الستخدام المعلم والتلميذ
ماذا يعني مقياس التقييم المتدرج؟

يمثل مقياس التقييم المتدرج أداة يستخدمها المعلمون للمساعدة في تقييم عمل التلميذ وقدرته بناًء على معايير ثابتة. تساعد مقاييس التقييم 
المتدرجة في وصف ما يمكن للتلميذ القيام به بناًء على النواتج المتوقعة.

لماذا نستخدم مقاييس التقييم المتدرجة؟

تصف مقاييس التقييم المتدرجة مستويات متنوعة من األداء وتوفر للمعلمين وسيلة للنظر جيًدا فيما يمكن للتالميذ القيام به، وتسلط الضوء على 
الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. ويراد منها تحديد مدى التعلّم المتوقع بالضبط، كما أنها وسيلة مفيدة لتقييم التالميذ في العمل المدرسي الذي قد 

ال تمثله إجابات منفصلة "صحيحة"، كما يمكن لمقاييس التقييم المتدرجة أن تكون ذات قيمة عند مناقشة إنجاز التلميذ مع التالميذ وعائالتهم.

كيف ُتنظم مقاييس التقييم المتدرجة؟

ُتنظم مقاييس التقييم المتدرجة الموجودة في هذا المنهج الدراسي حول ثالث أولويات: المحتوى الدراسي، وجودة األداء، والمهارات الحياتية. 
اللصأ الثاللا لصاات التاادأ

الصف الثاني االبتدائي228

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
يقترب من التاقعات

)1(
يلبي التاقعات

)2(
يلاق التاقعات

)3(

المحتاى الدراسي

يشرح كيفية استخدام رموز الصوت أو 
الضوء كوسائل للتواصل إال أنه ال يقدم 

سوى مثال واحد.
العلوم د.1.هـ.

يشرح كيفية استخدام رموز الصوت أو 
الضوء كوسائل للتواصل مستعيًنا بأمثلة 

عديدة.
العلوم د.1.هـ.

يشرح كيفية استخدام الضوء كوسيلة 
للتواصل مستعيًنا بأمثلة عديدة في مختلف 

الموضوعات.
العلوم د.1.هـ.

ال يصف سوى وسيلة واحدة من الوسائل 
التكنولوجية التي يستطيع األشخاص أن 
يتواصلوا من خاللها )أو يحتاج إلى بعض 

المساعدة ليصف إحدى وسائلها(.
الدراسات االجتماعية د.1.ب.

يصف وسائل تكنولوجية كثيرة تساعد 
األشخاص على التواصل.

الدراسات االجتماعية د.1.ب.

يصف وسائل تكنولوجية متعددة تساعد 
األشخاص على التواصل في مواقف 

وظروف متنوعة.
الدراسات االجتماعية د.1.ب.

يشرح بمساعدة المعلم وزمالئه أوجه 
التحسين التي ُأضيفت إلى الخطة بناًء على 
اقتراحات زمالئه. قد ال يستوعب التلميذ 

كيفية إضافة تحسينات إلى الخطة.
العلوم و.1.د.

يشرح أوجه التحسين التي ُأضيفت إلى 
الخطة بناًء على اقتراحات زمالئه.

العلوم و.1.د.

يشرح أوجه التحسين التي ُأضيفت إلى 
الخطة بناًء على اقتراحات زمالئه، ويستفيد 

من تلك االقتراحات ليضيف مزيًدا من 
أوجه التحسين.
العلوم و.1.د.

يصمم بمساعدة المعلم وزمالئه أداًة ورمًزا 
باستخدام الصوت أو الضوء ليتواصل من 

خاللهما.
المجاالت المهنية أ.4.د.

يصمم أداًة ورمًزا باستخدام الصوت أو 
الضوء ليتواصل من خاللهما.

المجاالت المهنية أ.4.د.

يصمم أداًة ورمًزا مميزين وفريدين من 
نوعيهما باستخدام الصوت أو الضوء 

ليتواصل من خاللهما.
المجاالت المهنية أ.4.د.

جاصة األصاء

يتحدث بوضوح أمام زمالئه ويبدي ثقته في يتحدث بوضوح أمام زمالئه.يتحدث أمام زمالئه، بصوت غير واضح
نفسه وإبداعه.

يصف األداة والوسيلة المستخدمتين 
للتواصل دون عرض توضيحات تساعد 

زمالَءه على الفهم.

يصف مع التوضيح األداة والوسيلة 
المستخدمتين للتواصل.

يصف مع التوضيح األداة والوسيلة 
المستخدمتين للتواصل مستخدًما أسلوًبا 

ممتًعا.

المهارات الحياتية

يعمل مع أحد زمالئه لتصميم وسيلة أو 
أداة للتواصل وإضافة تحسينات إليها، 

لكنه يواجه صعوبة في التعاون مع زمالئه 
أو مساعدتهم.

يتعاون مع زمالئه لتصميم وسيلة أو أداة 
للتواصل وإضافة تحسينات إليها.

يتعاون مع زمالئه لتصميم وسيلة أو أداة 
للتواصل وإضافة تحسينات إليها، فضاًل 

عن تأدية دور القائد ومساعدة زمالئه.

ُيظهر تعاطفه بصعوبة مع زمالئه حين 
يتواصل معهم.

ُيظهر تعاطفه مع زمالئه حين يتواصل 
معهم.

ُيظهر تعاطفه مع زمالئه حين يتواصل 
ل نموذًجا ُيحتذى به بين زمالئه. معهم ويمّثِ

يشير المحتوى الدراسي 
إلى ما يتعلمه التالميذ، وغالًبا 
ما يشير مباشرًة إلى معايير 

دراسية محددة.

تشير المهارات الحياتية 
إلى القدرات التي تساعد 

على زيادة نجاح التالميذ في 
الفصل مثل التعاون، وإدارة 

المهام، واحترام اآلخرين.

تشير جودة األداء إلى كيفية 
عرض عمل ما، وقد تتضمن 

الترتيب أو وضوح الصوت أو 
التنظيم.

توجد تلك الجوانب الثالثة في مقاييس التقييم المتدرجة للمعلم والتلميذ.

في مقاييس التقييم المتدرجة للتلميذ، يوجد وصف واحد فقط لكل من الجوانب الثالثة؛ مما يساعد على منع تشتت التالميذ بسبب األداة ويتيح 
لهم فرصة التقييمات الخاصة بالمعلم. يقدم مقياس التقييم المتدرج للتالميذ صورة واضحة عن المتوقع ويوضح طرًقا ملموسة للتحسين.

في التقييمات الخاصة بالمعلم، توجد عّدة أوصاف في كل من الجوانب الثالثة؛ مما يتيح تقييم مجموعة متنوعة من المهارات المبينة في مشروعات 
معقدة. مالحظتان مهمتان:
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ُتقّيم المهارات )الصفوف( بصورة منفصلة بعضها عن بعض. بعبارة أخرى، ُيقّيم التالميذ حسب الوصف الموجود في العمود   
1، أو 2، أو 3 لكّل صف؛ مما يساعد المعلمين على أن يكونوا أكثر تحديًدا بشأن نقاط قوة كل تلميذ وجوانب التحسين.

يبين كل قسم المحتوى الرئيسي الموضح في مشروع "شارك"، ولكنه ال يمّثل كل مؤشر تعلّم يتّم تناوله في كل فصل.  

كيف نستخدم التقييمات الذاتية؟

يتّم تعريف التالميذ على مقياس التقييم المتدرج قبل البدء في مشروع "شاِرك" قرب نهاية كل فصل. يجب على المعلمين مراجعة موضوع المشروع 
وأهدافه وتركيز التالميذ على الفرصة "لتلبية التوقعات" باستخدام مقياس التقييم المتدرج المتوفر. سيراجع الفصل مقياس التقييم المتدرج مًعا في 
كل مرة يبدأ التالميذ مشروع "شاِرك". في كل مرة يكمل التالميذ مشروع "شاِرك"، سيقيم التلميذ نفسه باستخدام مقياس التقييم المتدرج للتلميذ، 

المعلمون كل تلميذ باستخدام نسخة المعلم المتوفرة في كل كتاب تلميذ.

ُأقيمت مقاييس التقييم المتدرجة الموجودة في هذا المنهج على مقياس من ثالث نقاط. إن هدف التالميذ هو الوقوف على العمود "2"، مما يعني أنهم 
قد لبوا التوقعات. ُيسمح باألخطاء أو المفاهيم الخاطئة الثانوية في الفئة "2"، ولكن يجب أن تكون األخطاء ضئيلة وأال تتداخل مع قدرة التلميذ على 

إظهار فهم واضح. يصف العمود "3" المرات التي يتجاوز فيها التالميذ التوقعات. ال يعني العمود "3" أن عمل التلميذ مثالي أو خاٍل من األخطاء، 
بل يعني أن التلميذ قادر على التعبير عن فهمه بطريقة مميزة أو يظهر استخدام المهارة أو المعرفة في بيئة أخرى. يساعد الوصف الموجود في هذا 
العمود في إعطاء المعلمين صورة أكثر وضوًحا عّما يمكن للتالميذ القيام به للذهاب بعيًدا عن التوقعات وتجاوزها. إذا احتاج التلميذ إلى مزيد من 

الدعم أو كان غير قادر على تلبية التوقعات بمفرده، فغالًبا سيقف على العمود "1".

من الممكن أن يتطابق عمل التلميذ مع الوصف الموجود في األعمدة الثالثة عند تسجيل عالماته. إذا سجل التلميذ عالمات العمود "3" في وصف 
واحد، فال يعني هذا أنه سجل "3" في الواصفات األخرى. يجب تقييم كل وصف بمفرده.
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التقييم التكويني
ما هو التقييم التكويني؟

غالًبا ما يستدعى العقل االمتحانات عند ذكر مصطلح التقييم. يمكن أن تكون االمتحانات فعالة في تلخيص ما تم تعلمه. فبعد أن يتعلم بخصوص 
مادة ما لفترة زمنية محددة، يقيس االمتحان مدى تعلم التلميذ وما حفظته ذاكرته، ومدى ما يمكنه تطبيقه. يشمل التقييم التكويني االستراتيجيات 

المستخدمة في الفصل الكتشاف ما تعلمه التالميذ في رحلتهم، حتى يصبح من الممكن تعديل التعليمات.

ما سبب شمول التعليمات للتقييم التكويني؟

التقييم التكويني هو األداة التي تدعم التدريس القائم على االستجابة الحتياجات التلميذ. يمد تضمين التقييم التكويني المعلم بأدلة عن مدى تعلم 
التالميذ، واستيعابهم، وتطبيقهم لما تعلموه. المعلم الذي عادًة ما يسعى إلى تلقي تغذية راجعة من التالميذ عن مدى التقدم الذي يحرزونه نحو أهداف 

التعلم يمكنه تعديل التعليمات لالستجابة للمفاهيم الخطأ، والفهم الخاطيء، والفجوات بين قدرة التالميذ على تطبيق ما تعلموه.

كيف ُيحسن تضمين التقييم التكويني من عملية التعلم؟

يوفر الجدول التالي )ويليم، 2011( نظرة عامة على خمس استراتيجيات يمكن للمعلمين، والزمالء، والتالميذ استخدامها إلعطاء وتلقي أدلة على التعلم 
أثناء العملية التعليمية. 

الخطوة الرئيسية األولى هي تعريف )والمشاركة مع التالميذ( نواتج التعلم المرجوة أو "إلى أين يتجه التعليم؟". وبمجرد تأسيس أهداف التعلم، يمكن 
للمعلمين، والزمالء، والتالميذ التحقق من "أين المتعلم في الوقت الحالي؟" أو مدى التقدم الذي تم إحرازه نحو الهدف بأنفسهم. بداًل من تخمين ما 

إذا كان التالميذ قد نالوا قسًطا كافًيا من التعلم بعد فوات األوان، توفر تدريبات التقييم التكويني تغذية راجعة حتى يصبح من الممكن تعديل التعلم 
والتدريس )"كيفية الوصول إلى هناك"( للحصول على النواتج المتفق عليها بصورة أفضل.

كيف يبدو تضمين التقييم التكويني في الفصل؟

عادًة يحدث التقييم التكويني من خالل المناقشات والمهام التي تحدث في الفصل، والتي من خاللها تتم مطالبة التالميذ بشرح وتوضيح فهمهم. إذا 
عانى تلميذ واحد في فهم مفهوم أو تطبيقه، يمكن للمعلم تغيير التعليمات أو توفير دعم من الزمالء لإليفاء بحاجة هذا التلميذ. عند إظهار عدة تالميذ 

أدلة على عدم الفهم أو وجود فجوات في المعرفة أو المهارات، يمكن للمعلم أن يقرر المراجعة أو إعادة الشرح من جديد، أو عرض طريقة جديدة 
لتحقيق أهداف التعلم.

التعليم؟ يتجه  أين  الحالي؟إلى  الوقت  في  المتعلم  وجهتنا؟أين  إلى  سنصل  كيف 

معلم

توضيح، ومشاركة، وفهم ما تم 
تخصيصه للتالميذ ليتعلموه ومعيار

النجاح

توفير تغذية راجعة تساعد في استدعاء أدلة على التعلم
تقدم التعلم

تنشيط المتعلمين ليصبحوا موارد تعليمية لبعضهم البعضالزمالء

تنشيط المتعلمين ليصبحوا ُمالًكا مسئولين عن تعلمهمالمتعلم

.2011 ،Solution Tree Press ويليم، ديلن. التقييم التكويني المتضمن. بلومنغتون: وكالة
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التفكير الحاسوبي
ما هو التفكير الحاسوبي؟

ُيعّد التفكير الحاسوبي، في جوهره، طريقة لحل المسائل. عند تقسيم المسائل بطريقة تبحث كيف يمكن للقوة الحاسوبية المساعدة في حلهم، فحينها 
نفكر بطريقة حاسوبية. وهذا هو أساس تطوير البرامج الحاسوبية والتطبيقات، ولكن من المفيد أيًضا حل المسائل في أي سياق أو مجال. يتم تقديم 

التفكير الحاسوبي للتالميذ في الصف الثاني االبتدائي بواسطة خمس مهارات ذات صلة.

ما المهارات المتضمنة؟
تحليل العدد

تحليل العدد هو عملية تقسيم المسائل المعقدة إلى أجزاء أصغر أكثر سهولة.  
يتم تعريف التالميذ الصغار على هذه المهارة بواسطة تعلم تقسيم المسائل البسيطة )على وجه الخصوص ال على وجه الحصر   

الرياضيات( أو وصف الخطوات المطلوبة لنسخ رسمة بسيطة أو تعريف المهام التي تسمح لمجموعة بإكمال مشروع.

تمييز األنماط
يتضمن تمييز األنماط مالحظتها، وتعريفها، وجمع الخبرات، والمعلومات، والبيانات.  
يبدأ التالميذ الصغار بمالحظة األنماط الموجودة في العالم حولهم، مثل المعمار، أو الموسيقى، أو سماء الليل. بمجرد أن يبدأ   

التالميذ في تجميع البيانات األصلية مثل تسجيل درجات الحرارة على مدار عدة أيام، يبدأون في تحليل البيانات بواسطة البحث 
عن أنماط.

التجريد
بمجرد أن يتم االنتهاء من تمييز األنماط، يأتي دور التجريد ويتضمن التجريد تعريف العام أو المبادئ العامة التي توضح األنماط   

وتنتجها.
يمكن للتالميذ الصغار تعريف المجموعات أو األنماط المتكررة في بيانات أو تعليمات، ويمكنهم التفكير في كيفية التعبير الفّعال   

عن نمط، على سبيل المثال، عن طريق إحدى التعليمات المتكررة. عادًة تتم اإلشارة إلى ذلك بـ "الحلقات"، وسيساعد ذلك التالميذ، 
خاصة في مادة الرياضيات، على االنتقال اإلدراكي السريع من الجمع المتكرر إلى الضرب.

التصميم الخوارزمي
يبدأ تصميم خوارزمية من التوضيح المفصل لتعليمات كيفية حل مسائل متشابهة مراًرا وتكراًرا.  
يتدرب التالميذ الصغار على هذه المهارة في تجارب التعلم، مثل تسجيل الخطوات المرتبطة بتصنيع منتج، أو حل مسائل رياضية،   

أو تصميم مخطط رحلة.

االختبار والتحسين
االختبار والتحسين خطوة أساسية في عملية التصميم الهندسي، باإلضافة إلى إكمال أي منتج في أي مجال. وتشمل األمثلة   

المتداولة فيما يخص االختبار والتحسين مراجعات المسودات المكتوبة، أو التدرب على إنتاج مسرحي، أو حل مسائل الرياضيات.
الخطوة األولى لهذه المهارة هي أن يبدأ التالميذ في تحديد أخطائهم. بداًل من إعطاء درجة بعد محاولة واحدة لإلجابة عن مجموعة   

من أسئلة الرياضيات، يتم عادًة الطلب من تالميذ الصف الثاني االبتدائي مقارنة إجاباتهم بمجموعة من اإلجابات الصحيحة 
وتحديد األخطاء التي اقترفوها إذا كانت إجاباتهم خطأ. عندما ال يتمكن كل التالميذ من الوصول إلى إجابة "صحيحة"، مثل 

المالحظات الكتابية من شرح العلوم، يتم الطلب من التالميذ مقارنة األفكار مع زمالئهم ومناقشة نقاط االتفاق واالختالف.

ا؟ ِلَم يعد التفكير الحاسوبي مهّمً
إن استخدام قوة أجهزة الكمبيوتر جزء أساسي من حل التحديات الكبيرة التي يواجهها عالمنا، باإلضافة إلى المشكالت التي نواجهها في مجتمعاتنا 

المحلية اآلن والمشكالت التي سنواجهها في المستقبل. يحتاج تالميذنا إلى تعلم مهارات التفكير الحاسوبي حتى يتمكنوا من االستفادة من قوة 
أجهزة كمبيوتر اليوم والمستقبل في حل المشكالت. وكذلك ستمنح مهارات التفكير الحاسوبي طريًقا آخر للتفكير في حل المشكالت، كما ستبني ثقة 

وإبداًعا.
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كيف يتم دمج التفكير الحاسوبي في تعليمات الصف الثاني االبتدائي؟
بالنسبة إلى الصف الثاني االبتدائي، فإن التفكير الحاسوبي يبرز كونه طريقة اختيارية لمد وتعميق تجارب التعلم. عندما يعرض الدرس فرصة لتقديم 
التفكير الحاسوبي أو التدرب عليه، فإن "ملحوظة للمعلم" تقترح كيفية دمج مهارات التفكير الحاسوبي أو التركيز عليها. على سبيل المثال، في "الُمدن 

والُسكان عل ضفاف النيل ، في الفصل الثاني، في المحور كيف يعمل العالم؟، يتدرب التالميذ على تقدير المسافة بين المدن مستخدمين مقياس رسم 
الخريطة. بعد حساب المسافات الفردية بين ستة أزواج متتابعة من المدن، ستقترح ملحوظة للمعلم االمتداد التالي للتفكير الحاسوبي:

يقول المعلم ما يلي: أنتم تؤدون عمًل رائًعا في تذكر هذه العملية. اعملوا في مجموعاتكم إلكمال القياسات. وبعد االنتهاء من 
حساب كل القياسات، سّجلوا القيم في مخطط األفكار. وبما أنكم تعملون في مجموعات، فعليكم تقسيم العمل بينكم. إذا كانت 

لديكم أي أسئلة، فاستخدموا استراتيجية طلب المساعدة من ثلثة زملء قبل المعلم.

يقوم المعلم بما يلي: التجول ومساعدة مجموعات التالميذ حسب الحاجة.

ملحوظة للمعلم: من أجل توسيع نطاق التجربة التعليمية، دّرب التالميذ على المهارات الحسابية، وابدأ بمقدمة عن مهارات التفكير 
الحاسوبي، ثم اطلب من التالميذ إضافة نواتج المسافات بين المدن. هناك ست قيم لإلضافة في مخطط األفكار، ولذا فاطرح مقدمة عن 

استراتيجية مهارة التفكير الحاسوبي الخاصة بتقسيم هذه المشكلة المعقدة إلى خطوات بسيطة. فعلى سبيل المثال، أضف أول مسافتين 
)بإضافة عددين مكونين من 3 أرقام(، ثم تابع األمر مع ثاني مسافتين، وفي النهاية أضف آخر مسافتين مختلفتين. قم بـ تمثيل إضافة 
الثالثة نواتج إلى المسافة اإلجمالية، كإضافة عددين مكونين من 3 أرقام، على أن تكون األعداد األكبر من 1000 خارج التوقعات لتالميذ 

الصف الثاني االبتدائي.

م. وشّجع التلميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التلميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مجهودكم الرائع اليوم في التخطيط لرحلتنا. بعد أن تحدثنا عن إحدى خطوات إعداد خط 
ل ما تعلمناه عن كلمة "خط سير الرحلة". من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة  سير الرحلة وتمرّنا عليها، دعونا نسّجِ

"المفردات: خط سير الرحلة". اقرءوا التعليمات واتبعوها. عندما تنتهون، قارنوا أفكاركم مع أفكار زميل مجاور.

يقوم التلميذ بما يلي: إكمال صفحة المفردات ومشاركة األفكار مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: التجول ومساعدة التالميذ في إكمال صفحة المفردات حسب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس القادم سنخطط كيفية السفر من مدينة إلى مدينة أخرى واردة في برنامج رحلتنا. أتمنى أن 
تكونوا متشوقين إلى تخطيط رحلتنا مثلي.

55 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

فّكر في تعريف للمفردات الجديدة ، ثم أكمل المخطط.

الرحلة  المفردات: خط سير 

الرسم التوضيحيالتعريف

كيف استخدمت تلك المفردات في الفصل؟

المفردات:
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نموذج تحضير الدروس لنظام التعليم 2.0
المحتوى/
النوافذ

المحور

الفصل

الدرس

نواتج التعلم
األنشطة

خيارات المعلم

أرقام صفحات دليل 
المعلم

استراتيجيات 
التدريس

األسئلة/النمذجة

الوسائط الرقمية

التمايز/القضايا

كراس الرياضيات

اإلثراء

المحتوى/
النوافذ

المحور

الفصل

الدرس

نواتج التعلم
األنشطة

خيارات المعلم
أرقام صفحات دليل 

المعلم

استراتيجيات 
التدريس

األسئلة/النمذجة

الوسائط الرقمية

التمايز/القضايا

كراس الرياضيات

اإلثراء

س
تأمل ذاتي لمجمل األداء في الدر


يفوق التوقعات


يلبي التوقعات


يلبي التوقعات أحياًنا


أقل من المتوقع



س
تأمل ذاتي لمجمل األداء في الدر


يفوق التوقعات


يلبي التوقعات


يلبي التوقعات أحياًنا


أقل من المتوقع



صل:
صف )الثاني االبتدائي(الف

ال
التاريخ:

ضور:
الح

الغياب:
العدد اإلجمالي للتالميذ:

صل:
صف )الثاني االبتدائي(الف

ال
التاريخ:

ضور:
الح

الغياب:
العدد اإلجمالي للتالميذ:
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اإلطار العام للمعلم



الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

خطــة التقدم المهني
الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

الهدف نقاط

رأي زميلالتأمل الذاتي

19

نموذج خطة التطور المهني والحوار



20

رأي املوجه

رأي املعلم

رأي املوجه

رأي املعلم

رأي املعلمرأي املعلم

الحوار المهني التقدمي

رأي املوجهرأي املوجه
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المصادر الرقمية المتاحة لالستخدام
من األفضل أن يستخدم المعلم الموارد الرقمية المتوفرة في بنك المعرفة المصري كأشياء رقمية للتعلم. تفضل بزيارة www.ekb.eg للوصول 

إلى آالف الموارد من أفضل الناشرين على مستوى العالم.

المقطعال. لوصفعنوان  المقطعا السريععنوان  الرد  رمز 

تفكير التالميذ في أغراض التواصل المختلفة، وكيف تختلف أساليب التواصل1
أعراف التواصل باختالف األشخاص الذين نتواصل معهم.

https://tinyurl.com/
y5pu642y

يختبر التالميذ كيف تختلف العادات والتقاليد بين األماكن الفروق الثقافية2
المختلفة، واألشخاص المختلفة، والثقافات المختلفة.

https://tinyurl.com/
yyppccbj

/https://tinyurl.comيكتشف التالميذ المالمح والمناطق البارزة على خريطة مصر.خريطة مصر3
y3azq69y

المواطنة4
يفكر التالميذ أن المواطنة، أو أن يكون عضًوا في المجتمع، 
تشمل امتالك حقوق ومسئوليات العناية باآلخرين والمجتمع 

نفسه.
https://tinyurl.com/

y2oefw5d

يفكر التالميذ في عناصر الطقس المختلفة، مثل األمطار، مالحظة أنواع الطقس وقياسه5
ودرجة الحرارة، واتجاه الرياح، التي يمكن قياسها.

https://tinyurl.com/
y38mtnmu

جولة على ضفاف النيل6
يستكشف التالميذ األماكن المختلفة على ضفاف النيل في 

جولة افتراضية، بدون تمييز بين المناطق التاريخية والمناطق 
الحالية.

https://tinyurl.com/
y6p85t4s

األنشطة اليومية7

يكتشف التالميذ أهمية الجداول اليومية من أجل تحقيق 
األهداف والعمل سوّيًا. يمكن لمقطع الفيديو هذا تعزيز 

مهارات قراءة الساعات ذات نظام الـ 12 ساعة لتمييز الوقت 
في اليوم بساعاته الـ 24.

https://tinyurl.com/
y2wjvxot



المقطعال. لوصفعنوان  المقطعا السريععنوان  الرد  رمز 

أدوات التواصل8
يتعلم التالميذ األدوات المختلفة التي نستخدمها في التواصل، 
بما في ذلك األدوات البسيطة مثل الضوء والصوت، واألدوات 

األكثر تعقيًدا مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
https://tinyurl.com/

y2wjvxot

يتعلم التالميذ كيف يمكن ألنواع الطعام المختلفة إمدادهم التغذية9
بفوائد صحية واكتشاف كيفية إنشاء وجبة متوازنة.

https://tinyurl.com/
y33kzone

عملية التصميم الهندسي10
يالحظ التالميذ أمثلة زمالئهم المشاركين في عملية التصميم، 
ويشمل ذلك مواجهة التحديات، وتوليد األفكار، وبناء النماذج 

األولية واختبارها، وإدخال تحسينات.
https://tinyurl.com/

y6hwzjol

استخدامات الماء11
يفكر التالميذ في عدة طرق نستخدم المياه بها على مدار 

اليوم، ويبدأون في اكتشاف مصادر المياه المختلفة المتاحة 
في أنحاء العالم، وأهمية حماية هذه المصادر من التلوث.

https://tinyurl.com/
yy2e8646

تسوية الخالفات12
يالحظ التالميذ مثااًل على خالف بين أصدقاء، ويتعلمون 

استراتيجيات لالستجابة بطرق تحافظ على العالقات وتساعد 
التالميذ على العمل مًعا.

https://tinyurl.com/
y6mo9e5p

يكتشف التالميذ كيف يمكن الهتماماتهم الشخصية أن تكون مقدمة للمهن13
ذات صلة محتملة بمهنهم المستقبلية.

https://tinyurl.com/
yynjov34

بيئات وكائنات حية14
يتعلم التالميذ أن البيئة المحيطة هي البيئة وما يحيط بها 

ويجعلها منزاًل طبيعّيًا للكائنات الحية، ويستكشفون كيف يمكن 
لمكان مثل الصحراء أن يصبح بيئة للنباتات والحيوانات.

https://tinyurl.com/
y3nbwpbx

22
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المقطعال. لوصفعنوان  المقطعا السريععنوان  الرد  رمز 

مجموعات النجوم15

يتعلم التالميذ عما يشاهدونه في سماء الليل، بما في ذلك 
الكواكب والنجوم. يبدأ التالميذ في التفكير في المسافة بين 
النجوم، وأحجامها، ومدى إشراقها، إلى جانب األنماط التي 

يراها الناس بين النجوم.

https://tinyurl.com/
y6rtg7h3

الماء16
يكتشف التالميذ مصادر المياه المختلفة في الكوكب، 

ويتعلمون أن هذه المصادر يمكن أن تكون سائلة أو صلبة، 
وعذبة أو مالحة.

https://tinyurl.com/
yylrrpfl

يالحظ التالميذ أمثلة عن كيف يمكن إنجاز المزيد سوّيًا عند التعاون والمشاركة17
المشاركة في األنشطة الجماعية والتعاون إلنهاء المهام.

https://tinyurl.com/
y5m4vjf9

يكتشف التالميذ كيف تساعد األجزاء المختلفة للنبات أجزاء الحيوان الخارجية18
والحيوان في تأقلمهم مع بيئتهم.

https://tinyurl.com/
y2566f34

الشعور بالمسئولية أثناء استخدام 19
شبكة اإلنترنت

يفهم التالميذ كيفية اختالف التواصل عبر شبكة اإلنترنت عن 
التواصل وجًها لوجه، ويتضمن ذلك تدابير السالمة واحتمالية 
الفهم الخاطيء بسبب افتقاد السياق الذي يوفره التواصل 

وجًها لوجه.

https://tinyurl.com/
y4at9867

التسخين والتبريد20
يكتشف التالميذ ويالحظون ما يحدث للمياه والمواد األخرى 
عند تسخينها أو تبريدها، مع التركيز على التغييرات الناتجة 

في حالة المادة.
https://tinyurl.com/

y483ann2



الصف الثاني االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

كيف يعمل العالم؟

أعرفه الذي  النيل  األول  الفصل 
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نظفة صامة صلى العصل

الليل اللا لصفلا

يستكشف التالميل خفائط التضاريس لالطالع صلى جغفالية مصف، اخاصًة اكتِشف
اادا نهف الليل. يستكشف التالميل لنواع القوارب التي تبحف لي نهف الليل 

ايصممون نماذَج لها.

2

يتعلم التالميل صن الطقس ايسّجلون لحوا  الطقس اليومية لي الملطقة. تعلَّم
يستكشف التالميل الفياح االماء كعوامل تآكل التفبة اتأثيفهما صلى الرض. 
يستخدم التالميل الخفائط ايجفان بحًثا للتعفف صلى المدن القفيبة من نهف 

الليل.

6

يعمل التالميل مًعا لتصميم إصالن إذاصي صن مديلة لي مصف. ايعكفان تعكيًفا شاِرك
نقدّيًا الختيار مديلة لدراستها لي العصل الثاني.

2

الفبط بالقضايا
صدم التمييز: كللا متسااان بالفغم من اختاللاتلا. يمكللا تقديف لاجا الشبا ااالختالف بيللا االتحدث صن ذلك. 

ايمكللا ليًضا العمل مًعا لتحقيق التعاان االتضالف.

المواطلة: تعلي الشعور باالنتماء للحن جزء من مجتمع لكبف الكل ملا حقوق اصليا مسئوليات.

ن لمكّو لوصفا الدراسا
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الليل اللا لصفلا

المهارات الحياتية المتضملة
لُبعد لوصفا ا

التفكير الناقد:تعلَّم لتعفف
تعفيف العالقات بين الشياء المختلعة. •

اإلبداع:
تفتيب الجزاء لتكوين مجموصة جديدة لا لفيدة من نوصها. •

التعاون:تعلَّم لتعمل
استعفاض السلوكيات الشخصية داخل العفيق. •

المشاركة:تعلَّم لتتعايش مع اآلخفين
اإلدارة االتلظيم العاصالن للمهام. •

المحاسبية:تعلَّم لتكون
تقديم تغلية راجعة لعالة. •

التواصل:
حسن االستماع. •
التعبيف صن اللات. •
مهارات القفاءة االكتابة االتواصل غيف اللعظي. •
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مؤشرات التعلُّم
صلى مدار هلا العصل، يسعى التالميل لتحقيق مؤشفات التعلّم التالية:

اللغة العربية:
القراءة: 

د. مهارات القراءة: الطالقة
1.أ قفاءة نصوص بدرجة صعوبة تلاسب الصف الثاني االبتدائي بمستوى يتسم 

بالدقة االطالقة لدصم العهم.
1.ب قفاءة نصوص متلوصة اإدراك الغفض من اللص الهما.

1.جـ استخدام السياق لتأكيد حعظ الكلمة لا التصحيح اللاتي لألخطاء الهمها 
اإصادة قفاءتها حسب الحاجة.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ طفح لسئلة تتعلق بالتعاصيل الفئيسية لي اللص ااإلجابة صلها، صلى لن تبدل 

بكلمات مثل )من، اماذا، الين، امتى، الماذا، اكيف(.
7.أ قفاءة الدب الهما، بما لي ذلك القصص االشعف بمستوى صعوبة يلاسب 

الصف الثاني االبتدائي.

و. فهم نص القراءة: قراءة نص يحتوي على معلومات
4.أ تحديد الكلمات االعبارات بلاًء صلى طفيقة استخدامها االسياق لي اللص.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.أ استخدام سياق الجملة الستلباط معاني الكلمات، لا تأكيدها، لا تصحيحها.

1.ز استعفاض إتقان قواصد اللغة ااستخدامها لي الكتابة االتحدث.

الكتابة:
د. العملية، واإلنتاج، والبحث

1.ب االستعانة بأسئلة الزمالء ااقتفاحاتهم لصقل صملية الكتابة.
3.أ البحث لي موضوع لا سؤا  محدد باستخدام مجموصة متلوصة من المصادر مع 

اإلرشاد االدصم من الكبار االزمالء.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ مشاركة الزمالء االكبار لي محادثات جماصية تدار حو  موضوصات انصوص 
متلوصة.

1.جـ تأييد آراء اآلخفين لي اللقاشات بفبط التغلية الفاجعة الخاصة بهم بمالحظات 
آخفين.

1.د طفح السئلة لتوضيح جوانب سوء العهم صن الموضوصات االلصوص المطفاحة 
لللقاش.

2.ب رااية اللكار الساسية خال  قفاءة اللص بصوت صاٍ  لا المعلومات الملقولة 
شعهّيًا.

5.أ التحدث بجمل كاملة مع اتباع القواصد اللحوية بما يتالئم مع المهمة لا الموقف

الرياضيات:
ب. العمليات والتفكير الجبري

1.جـ استخدام الجمع االطفح لي حداد 100 لحل المسائل الكالمية المكونة من 
خطوة ااحدة اخطوتين االتي تشمل حاالت اإلضالة إلى، االطفح من، االتجميع، 

ااالستبعاد، االمقارنة مع صدة قيم مجهولة لي جميع المواضع.
2.ج كتابة معادلة للتعبيف صن إجمالي صدد الشياء لي المصعولة كمجموع الصداد 

المضالة المتسااية.

ج. األعداد والعمليات في نظام العّد العشري
1.ك تفتيب إحدى المجموصات المكونة من 5 لصداد بقيمة تصل إلى 1000 من 

الصغف إلى الكبف لا الكبف إلى الصغف.
2.د جمع الصداد الُمّكونة من رقٍم ااحٍد، ارقمين، ا3 لرقام، اطفحها من الصداد 
الُمّكونة من 3 لرقام باستخدام مجموصة متلوصة من االستفاتيجيات بما ليها إصادة 

التجميع.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.أ طفح لسئلة مبلية صلى المالحظات إليجاد المزيد من المعلومات.
1.ب التعاان لوضع خطة اتقصي الحقائق مع الزمالء مع اإلرشاد.

1.جـ استخدام المالحظات لوصف النماط.
1.د استخدام المالحظات لتوضيح تجفبة.

1.ز توصيل المعلومات إلى اآلخفين شعوّيًا لا كتابّيًا.

ب. األرض والفضاء
1.جـ تحليل المالحظات المفصودة الستكشاف لنماط الطقس )مثل التغّيفات اليومية 

االموسمية(.
1.د تحديد لدااٍت اتطويفها لمالحظة لنواع الطقس اقياسا )مثل مقياس المطف، 

امقياس سفصة الفيح، امقياس الحفارة(.
1.و اصف الكيعية التي ُتغّيف بها الفياح االمياه شكل الرض لي مدة زملية قصيفة 

لا طويلة.

ج. العلوم الحياتية
1.هـ اصف طفق متلوصة لبلر بلار اللباتات لي البيئة.

الدراسات االجتماعية:
ب. البيئة والمجتمع والثقافة

1.و تحديد الخصائص الثقالية االبيئية لماكن محددة

جـ. فهم العالم من منظور مكاني
1.أ التعفف صلى الداات الجغفالية التي تساصد صلى تحديد مواقع الماكن صلى 

الكفة الرضية االقدرة صلى استخدامها.
1.ب اصف المكان من ملظور صلوا، ااصف صور القمار الصلاصية، االصور 

العوتوغفالية، االصور المفسومة.
1.جـ التعفف صلى موقع مصف االملاطق الفئيسية ليها صلى الخفيطة.

1.د تحديد االتجاهات الساسية صلى الخفيطة ااستخدامها لتحديد المواقع الوطلية 
المهمة لي مصف.

1.هـ تحديد ااصف الخصائص الطبيعية لا المادية اخصائص الشياء التي 
يصلعها اإلنسان باستخدام الخفائط االصور العوتوغفالية.

الدراما:
ب. المسرحيات

1. تعسيف مغزى الحوار لي مسفحية موجودة.
2. التعاان مع الزمالء لي ابتكار حوار هادف لي إطار مسفحية حقيقية.

المجاالت المهنية
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

4.أ اصف صدة اظائف اتوضيح لهمية الصما  المختلعة لي المجتمع )مثل 
الصلاصية، االزراصية، االتجارية، االعلدقية، االسياحية(.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية

1.أ استخدام اسائل التكلولوجيا الفقمية )مثل جهاز الكمبيوتف( بطفيقة ملاسبة لدصم 
صملية التعلُّم.

1.ب التعفف صلى البفنامج لا التطبيق الملاسب الستكما  المهمة.
1.جـ استخدام المصادر التكلولوجية بمساصدة اآلخفين للبحث صن المحتوى 

اتجميعا لإلجابة صن سؤا  محدد.
التفكير الحاسوبي:
المهارات الحياتية

إدارة اللات: تقسيم الهداف إلى خطوات محددة.

الرياضيات
ب.1.ج. استخدام الجمع االطفح لي حداد 100 لحل المسائل الكالمية المكونة من 
خطوة ااحدة اخطوتين، االتي تشمل حاالت اإلضالة إلى، االطفح من، االتجميع، 

ااالستبعاد، االمقارنة مع صدة قيم مجهولة لي جميع المواضع.
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ج.2.د جمع الصداد الُمّكونة من رقٍم ااحٍد، ارقمين، ا3 لرقام، اطفحها من 
الصداد الُمّكونة من 3 لرقام باستخدام مجموصة متلوصة من االستفاتيجيات بما 

ليها إصادة التجميع.

العلوم
أ.1.ب التعاان لوضع خطة اتقصي الحقائق مع الزمالء مع اإلرشاد.

أ.1.جـ استخدام المالحظات لوصف النماط.
ب.1.ج. تحليل المالحظات المفصودة الستكشاف النماط لي الطقس )مثل 

التغّيفات اليومية االموسمية(.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
جـ.1.ب التعفف صلى البفنامج لا التطبيق الملاسب الستكما  المهمة.

جـ.1.ج استخدام المصادر التكلولوجية بمساصدة اآلخفين للبحث صن المحتوى 
اتجميعا لإلجابة صن سؤا  محدد.
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التعلّمالدرس لهداف 

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
استخدام الخفائط لتحديد الملاطق لي مصف. •
تحديد الخصائص المادية باستخدام خفيطة التضاريس. •
رسم معتاح لخفيطة التضاريس. •

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
استكشاف لنواع مختلعة من القوارب. •
تصميم نماذج للقوارب. •
تفتيب مجموصة من الشياء من الصغف إلى الكبف. •

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
قفاءة خفيطة الطقس. •
بلاء مقياس سفصة الفياح. •

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
اصف االتجاهات صلى خفيطة باستخدام االتجاهات الفئيسية. •
تحديد موقع الهفامات صلى خفيطة مصف. •
حساب المسالات بين الماكن صلى إحدى الخفائط. •

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
استخدام مهارات المالحظة لشفح تآكل التفبة. •
تمثيل الفياح اتآكل التفبة بسبب المياه بالتجفبة. •
العمل لي لفيق إلكما  مهمة. •

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
تحديد مثا  لتآكل التفبة اذكفه. •
ممارسة العصف الذهني كعفيق. •
اضع بفنامج لسائح ليزار مديلتهم. •

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
البحث صن مدن مصف باستخدام التكلولوجيا. •
التعاان لتحديد المعلومات المهمة. •
تحديد المهام اإكما  لهداف محددة. •
ملاقشة التعاصيل الساسية لي قصة. •

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
استخدام إيقاصات صوتية ملاسبة االتعبيف صن المشاصف بطفيقة تالئم قفاءة اللص شعهّيًا. •
تحديد العلاصف المهمة إلدراجها لي اإلصالن اإلذاصي. •
التعاان لكتابة نص إذاصي. •

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التحّدث بوضوح مع التعبيف صن المشاصف لثلاء تقديم اإلصالن اإلذاصي. •
تقديم تغلية راجعة ملاسبة للتالميل اآلخفين. •
اجفاء استطالع بين التالميل لتجميع بيانات. •

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
تمثيل بيانات الطقس امقارنة المعلومات. •
تأمل ما تم تعلما مع مفار الوقت. •

الخفيطة الزملية للتدريس العصل الا 
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المواد المستخدمة

ارق مخططاتلقالم تلوينقلم رصاصكتاب التلميل

بلي، لا صخور، لا قطع لخفى صغيفة ارق مقوىمقصلقالم تحديد
الحجم

شعاطةلكواب ارقيةدلوشفيط الصق

جفائدرما  لا تفابصيلية من اللومليومدبابيس تثبيت

ملاديل ارقيةكتبرشاش مياه

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019
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نظفة صامة الدرس 1
المستخدمة المواد 

اكتِشف )90 دقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

يقول المعلم ما يلي: في هذا الفصل، سنتعرف على أماكن مختلفة في بلدنا كما سندرس أنواًعا مختلفة من الخرائط وسوف 
نكتسب كثيرًا من المعلومات خالل تعرف المدن والمناطق المختلفة في مصر. لنتحقق من صديقتنا نور لنرى ما الذي يحدث 

في عالمها. واآلن افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أخبار سعيدة في انتظار نور". خذوا بعًضا من الوقت لقراءة القصة في 
صمت.

يقوم المعلم بما يلي: ملح التالميل اقًتا كالًيا لقفاءة القصة. إذا تعثف التالميل لي القفاءة بمعفدهم، لشجعهم صلى تحديد كلمات معفالة 
امفاجعة اللص االصور بهداء حتى يستأنف التالميل قفاءة القصة مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة القصة لي صمت.

يقول المعلم ما يلي: لنقرأ القصة مًعا بصوت عاٍل. تأكدوا من إظهار مشاعركم أثناء القراءة.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميل لقفاءة القصة، حيث يقفل كل تلميل جملة ااحدة. لثلاء قفاءة التالميل للجمل 
التي تتضمن ملمًحا للمشاصف، شجعهم صلى التعكيف لي المشاصف التي يتم تلاقلها اكيف يمكلهم التعبيف صن تلك المشاصف بأصواتهم. اقفل 

القصة بصوت صاٍ  مع التالميل صلد الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: القفاءة.

يقوم المعلم بما يلي: إدارة حوار حو  القصة يتضمن السئلة التالية:
من يجلس صلى ملضدة اإللطار؟ •
ما هله الخبار؟ •
كيف يشعف سميف حيا  هله الخبار؟ كيف صفلتم ذلك؟ •
ما هو شعور نور تجاه هله الخبار؟ •
لين ستلهب صائلة نور لي الفحلة؟ •
هل تفغبون لي التخطيط لفحلة؟ •

3 الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

اقر  القصة. ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرنها. 

جاءت نور إلى مائدة الطعام أثناء تناول األسرة طعام اإلفطار. 

قالت الجدة: "صباح الخير يا نور، لدينا أخبار سعيدة لِك."

أجابت نور: "صباح الخير يا جدتي، ما هذه األخبار؟"

قال سمير متحمًسا: "جدتي، من فضلك هل تسمحين لي أن أخبرها؟"

نور انتظار  ني   خبار سعيدة 

أجابت الجدة: "طبًعا يا سمير، أخبرها من فضلك هذه األخبار."

قال سمير فرًحا: "سنذهب في رحلة رائعة."

قالت نور: "هذا رائع، لكن إلى أين سنذهب؟"

قالت سارة: "هذا السؤال األهم، علينا أن نقرر أين سنذهب."

قالت نور: "رائع! ستكون رحلة ممتعة."

الدرس
1

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
استخدام الخفائط لتحديد الملاطق لي مصف. •
تحديد الخصائص المادية باستخدام خفيطة  •

التضاريس.
رسم معتاح لخفيطة التضاريس. •

خال  هلا العصل، يتعفف التالميل المدن لي مصف بدايًة من مديلتهم لا ملطقتهم. اهتم بدصوة صضو من المجتمع 
المحلي لمشاركة التاريخ المحلي االمعلومات لا بزيارة موقع محلي مهم. سُتلاقش هله التجفبة لي الدرس السادس.

استخدم جهاز الكمبيوتف لعفض خفيطة التضاريس الموجودة لي كتاب التلميل )تعّفف صلى خفيطة مصف( صلد 
اإلشارة إلى االتجاهات، إذا لمكن ذلك. إذا تعثف صفض الخفيطة صن طفيق الكمبيوتف، يمكن صفض خفيطة كبيفة 
لمصف صلى الحائط كبديل جيد صن الخفيطة الموجودة لي كتاب التلميل.لي كتاب التلميل. اإذا لم تتمكن من صفض 

خفيطة حائط، ارلع كتاب التلميل لإلشارة إلى لماكن محددة اتجّو  لي العصل للتأّكد من لن التالميل يتابعونك.

الدلتا •
الجغفاليا •
معتاح الخفيطة •
البحف البيض المتوسط •
العيضان •
الوادا •
البحف الحمف •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزات 

الساسية المعفدات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتكون

التواصل:
حسن االستماع. •
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يقول المعلم ما يلي: يبدو أن نور وعائلتها متحمسين للتخطيط للرحلة. لنخطط لرحلة خيالية مًعا. أثناء تعرفنا على أماكن 
مختلفة في بلدنا، يمكننا تخّيل أننا نخطط لرحلة كذلك. سيكون مشروع "شاِرك" في هذا الفصل هو تصميم إعالن إذاعي عن 

المدينة التي نريد زيارتها. في رأيكم، ما الذي نحتاج إلى معرفته للتخطيط لرحلة؟

يقوم المعلم بما يلي: إدارة حوار لتشجيع التالميل صلى التعكيف ليما قد يحتاجون إلى معفلتا للتجهيز لفحلة. كتابة اللكار التي يطفحها 
التالميل صلى السبورة. قد يعكف التالميل لي اآلتي:

المكان اللا سيلهبون إليا. •
كيف يمكلهم الوصو  إليا؟ •
كم يبعد هلا المكان؟ •
ما اللا يمكلهم القيام با/رؤيتا لي هلا المكان؟ •
كيف سيكون حا  الطقس. •

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على مشاركة هذه األفكار الجيدة. هذه هي جميع األشياء التي نحتاج إلى التفكير فيها عند 
التخطيط لرحلة. سنبحث في هذه العناصر وسنناقشها أثناء التجهيز. لنبدأ بتعرف الجغرافيا في مصر.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كلمة "الجغفاليا" صلى السبورة.

يقول المعلم ما يلي: كلمة المفردات اليوم هي "الجغرافيا". هل يرغب أي منكم في إخبارنا عن معنى كلمة "الجغرافيا"؟

يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالميل باإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: تعني "الجغرافيا" دراسة األرض، والمياه، والهواء من حولنا. عندما نتعلم عن الجغرافيا، فنحن نتعلم كيفية 
تأثير األرض، والمياه، والهواء في الناس، وكيفية تأثير الناس في األرض، والمياه، والهواء. على سبيل المثال، إذا كنت تعيش في 

الصحراء، فستكون زراعة المحاصيل أكثر صعوبة بسبب التربة ونقص المياه. وهذه هي إحدى الطرق التي يمكن لألرض التأثير 
بها في الناس.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة اآلتي صلى السبورة:

الجغفاليا
الرض، المياه، الهواء اللاس

يقول المعلم ما يلي: هّيا نفكر في األرض والمياه من حولنا. إذا كنا نسير في الشارع، فنحن نرى ) أدرج وصًفا لجغرافية البيئة 
المحلية، مثل الكثبان الرملية، أو ضفاف النيل الخضراء، أو الجبال ( في رأيكم، هل يرى األشخاص في كل مكان في مصر نفس 

األشياء؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: لنتعلم المزيد عن كلمة الجغرافيا.

ن من المكونات التي يتألف ملها تعفيف الجغفاليا بعضها لي  يقوم المعلم بما يلي: إدارة حوار مع التالميل حو  كيعية تأثيف كل مكّوِ
بعض. السماح للتالميل بطفح اللكار اتشجيعهم صلى التعكيف لي مجموصة ااسعة من الموضوصات مثل كيعية تأثيف نوع الرض لا الفة 

المياه لي اختيار اللاس للمكان اللا يعيشون ليا.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة للغاية عن كيفية تأثير األرض، والمياه، والهواء في الناس، وكيفية تأثير الناس في 
األرض، والمياه، والهواء. لنسّجل ما تعلمناه عن كلمة "الجغرافيا". من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "المفردات: 

الجغرافيا". اقرءوا التعليمات واتبعوها.

يقوم المعلم بما يلي: ملح التالميل اقًتا كالًيا للتعكيف لي مثا  صن كيعية تأثيف الرض لي اللاس. تلكيف التالميل لن بإمكانهم الفجوع إلى 
السبورة إذا احتاجوا إلى ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة التعليمات ااتباصها.

3. يقول المعلم ما يلي: واآلن أصبحنا جميًعا نعرف ما هي الجغرافيا، لنستخدم هذه المعرفة. لنستكشف المزيد عن األرض 
والمياه في مصر أواًل. ستكون الخرائط أدوات مهمة في االستكشاف والتخطيط. في هذا الفصل، سنتعلم المزيد عن أنواع 

مختلفة من الخرائط. دعونا نفتح كتاب التلميذ على صفحة "تعّرَف على خريطة مصر". اقرءوا اإلرشادات بمفردكم.

يقوم المعلم بما يلي: تجهيز خفيطة لتعليقها لا صفضها إذا لمكن ذلك.

يقول المعلم ما يلي: نحن اآلن ننظر إلى خريطة مصر. هيا نرى ما يمكننا أن نتعلمه عن مصر من هذه الخريطة. أواًل، إلى أي 
مدى تتشابه هذه الخريطة أو تختلف عن الخرائط األخرى التي رأيناها؟

4

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

الصف الثاني االبتدائي

نّكر ني تعريف للكلمة الجديدة، ثم  كمل المخطط.

الجغرانيا المفردات: 

الرسم التوضيحيالتعريف

اكتب مثااًل يوضح تأثير طبيعة األرض في الناس:

الكلمة الجديدة:

5 الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

تتبع بإصبعك مجرى نهر النيل، ثم  كمل مفتاح الخريطة الظاهر  سفلها. 

مصر خريطة  ف  تعَرّ

مفتاح الخريطة

غرب

اإلسكندرية بورسعيد
المنصورة

طنطا

السويس
القاهرة

الفيوم

أسيوط

األقصر

أسوان

شرق

جنوب

شمال
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكار امالحظات صن الخفيطة.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، فقد رأينا خريطة لبلدنا من قبل. ولكن توجد معلومات جديدة بالنسبة لنا على هذه الخريطة. 
لنبدأ بما نعرف. شاهدنا نهر النيل في إحدى الخرائط من قبل. دعونا نراجع، ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تعثرون على نهر 

النيل على هذه الخريطة.

يقوم المعلم بما يلي: يشيف المعلم إلى  نهف الليل صلى الخفيطة بعدما يملح التالميل بعض الوقت لللظف إليها..

يقول المعلم ما يلي: يمثل الخط المنحني نهر النيل الذي يتدفق عبر مصر. تتبعوا نهر النيل بإصبعكم. ارفعوا أيديكم إذا 
تذكرتم اتجاه تدفق نهر النيل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميل اللين رلعوا ليديهم حتى يصلوا إلى اإلجابة الصحيحة )"من السعل إلى الصلى"، "باتجاه البحف"، 
"من الجلوب إلى الشما "(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. إننا نتذكر الكثير عن نهر النيل. الشيء اآلخر الذي الحظناه عن هذه الخريطة هو وجود الكثير 
من األلوان المختلفة. ال توجد األلوان هنا للتزيين فقط، فلكل منها معنى. هّيا نفكر، أين ترون اللون األزرق على هذه الخريطة؟ 

ماذا تعرفون عن المناطق باللون األزرق؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميل إلى لن يصلوا إلى إجابة صحيحة )مياه(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. هذا صحيح، يتواجد اللون األزرق حيث توجد المياه. ومن َثّمَ يمّثل اللون األزرق المياه على 
الخريطة. المياه الموجودة على الجانب األيمن هي مياه البحر األحمر.

يقوم المعلم بما يلي: االطالع صلى ما يعفلا التالميل مسبًقا، مع مطالبتهم بلكف لسماء مسطحات مائية متلوصة صلى الخفيطة باستخدام 
لسئلة مثل:

هل يعفف لا ملكم اسم البحف الموجود لي لصلى الخفيطة؟ •
ارلعوا ليديكم إذا تلكفتم من المحور السابق ما هي الملطقة زرقاء اللون الموجودة لسعل الخفيطة )بحيفة ناصف(. •

اختيار تالميل ممن يفلعون ليديهم لإلجابة حتى يتم الوصو  إلى اإلجابة الصحيحة. إذا لم يتلّكف التالميل، للّكفهم بأسماء هله المسطحات 
المائية.

يقول المعلم ما يلي: نذكر من المحور السابق أن بحيرة ناصر ُأنشئت عند بناء السد العالي في أسوان. من يمكنه أن يذّكرنا 
بمعنى كلمة "سد"، ولماذا ُتبنى هذه السدود؟

يقوم المعلم بما يلي: إدارة حوار قصيف صن معلى السد االغفض من بلاء السد العالي لي لسوان )للتحكم لي ليضان الليل بصورة 
لساسية(.

يقول المعلم ما يلي: حسًنا، يمكننا استنتاج أن اللون األزرق يمّثل المياه على الخريطة. إذا نظرتم أسفل الخريطة، فسوف ترون 
بعض األلوان بجوار كلمة "مفتاح الخريطة". ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون معنى كلمة "مفتاح الخريطة".

يقوم التالميذ بما يلي: رلع اليدا لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: يخبرنا مفتاح الخريطة عّما تعنيه األلوان والرموز الموجودة على الخريطة. يوجد مفتاح الخريطة أسفل 
الخريطة، ولكن ما زالت هناك بعض المعلومات الناقصة به. لنَر ما إذا كان بإمكاننا إكمال مفتاح الخريطة. اكتبوا كلمة "مياه" 

بجوار الشريط األزرق؛ ألننا قلنا إن اللون األزرق يمّثل المياه على هذه الخريطة.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كلمة "مياه" صلى السبورة حتى يكتبها التالميل.

يقول المعلم ما يلي: أنتم على حق، المناطق الموجودة باللون األزرق هي عبارة عن مسطحات مائية. ومع ذلك، ال يمّثل اللون 
األزرق المياه فقط. في الواقع، يعني اللون األزرق على هذه الخريطة أن المنطقة تقع على نفس االرتفاع، مثل البحر أو المياه. 

أضف فاصلة وعبارة "مستوى سطح البحر" بجوار كلمة مياه. سنتعلم المزيد عن ذلك ونحن ننظر إلى األلوان األخرى على 
الخريطة. 

يقوم التالميذ بما يلي: إضالة صبارة "مستوى سطح البحف" إلى معتاح الخفيطة.

ا في التعّلم عن الجغرافيا والخرائط. بينما نتعلم عّما تمّثله األلوان األخرى، من  يقول المعلم ما يلي: تقومون بعمٍل مذهٍل حّقً
فضلكم أكملوا مفتاح الخريطة في كتاب التلميذ. توضح هذه الخريطة التضاريس المتنوعة في مصر ومدى ارتفاعها عن مستوى 
ا، في رأيكم، هل هي منخفضة عن مستوى سطح البحر  سطح البحر. لننظر أواًل إلى المناطق الُمظللة باللون األخضر الفاتح جّدً

أو قريبة منه؟ أو هل هي أعلى من مستوى سطح البحر مثل الجبال؟ لماذا تعتقدون ذلك؟

ملحوظة للمعلم: هله خفيطة تضاريس، لللك لاللوان )غيف اللون الزرق( تمّثل ارتعاع الرض صن مستوى سطح البحف. تم اختيار اللون 
الخضف ليمّثل اادا الليل اذلك لنا ااٍد خصب لضاًل صن كونا ملخعًضا، اغالًبا ما ُيستخدم اللون الخضف لإليحاء بهلا االنطباع.
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: ما السبب اآلخر وراء استخدام مصممي الخرائط اللون األخضر؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يمّثل اللون األخضر في هذه الخريطة ما نسميه بالمناطق منخفضة السطح. تتشكل المناطق الموجودة 
حول موارد المياه، مثل البحار والنيل، في انحدار مائل إلى أعلى. يمّثل اللون األخضر الفاتح المناطق منخفضة السطح، لكنه تم 

اختياره أيًضا ألن المناطق المنخفضة هي مكان زراعة المحاصيل في مصر، وغالًبا ما تكون النباتات ذات لون أخضر. انظر إلى 
المنطقة الخضراء الكبيرة حيث يصّب نهر النيل في البحر األبيض المتوسط. ما الشكل الذي يكونه اللون األخضر في هذه 

المنطقة؟

يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالميل باإلجابة ثم تتبع الشكل المثلث صلى الخفيطة المعفاضة )لا الورقية(.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم مثلث حو  دلتا الليل صلى الخفيطة لي كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: إن هذه منطقة مشهورة للغاية في مصر وُتسمى "دلتا النيل". والدلتا هي المنطقة منخفضة السطح التي 
يلتقي فيها النهر بالبحر. وُتسمى الدلتا ألنها تشبه المثلث. كما أنها منطقة زراعية خصبة في مصر. اكتبوا "دلتا النيل" على هذه 

المنطقة في كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة "دلتا الليل" صلى السبورة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة دلتا الليل صلى الخفيطة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. في رأيكم، ماذا يمّثل اللون البني على الخريطة؟ احرصوا على االستماع جيًدا أثناء المناقشة 
حتى تتمكنوا من إضافة معلومات إلى مفتاح الخريطة الموجودة في كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار التالميل إلى لن يصل إلى اإلجابة الصحيحة )جبا ، ملاطق لصلى(. كتابة اإلجابة 
صلى السبورة حتى يكتبها التالميل. مالحظة لن اللون الصعف لا البفانزا يمّثل المساحات الرضية ذات االرتعاصات القل )متوسطة 

االرتعاع(.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم، االكتابة لي معتاح الخفيطة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. وأخيًرا، ماذا يمّثل اللون األصفر أو البرونزي؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم، االكتابة لي معتاح الخفيطة.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. نعرف اآلن ما تمّثله جميع األلوان على الخريطة. خذوا بعض الوقت إللقاء نظرة على 
الخريطة. هل يمكنكم تذّكر ما تعنيه جميع األلوان؟ لنستعن بـ وقت التفكير لتذّكر ما تعلمناه للتو.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير لمفاجعة معتاح الخفيطة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنطبق ما تعلمناه. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة تلوين خريطة لمساعدة نور. 
اقرءوا اإلرشادات في صمت بينما أقرأها بصوٍت عاٍل.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدم أقالم التلوين وارسم خريطة مصر كي تتعرف نور مناطق مصر المختلفة. يمكنَك 
استخدام أي لون. ال تنس أن ترسم مفتاح الخريطة.

اإلسكلدرية الملصورةبورسعيد

طلطا

القاهفة السويس

العيوم

التواصل
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استخدم  قالم التلوين وارسم خريطة مصر كي تتعرف نور مناطق مصر المختلفة. يمكنك 
استخدام  ل لون. ال تنَس  ن ترسم مفتاح الخريطة.

نور لمساعدة  خريطة  تلوين 
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يقوم التالميذ بما يلي: تلوين مخطط خفيطة مصف.

يقوم المعلم بما يلي: التجّو  حو  التالميل اهم يعملون لمساصدتهم صلى لهم كيعية تصميم معتاح الخفيطة. تلكيفهم لن بإمكانهم اللظف 
إلى خفيطتك لا الخفيطة الموجودة لي كتاب التلميل إذا كانوا بحاجة إلى المساصدة لي تلّكف ما تبدا صليا مصف.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: لقد عمل كل منكم بجد اليوم أثناء تعرفنا على جغرافية مصر. ففي ختام اليوم، من فضلكم شاركوا خريطة 
روا سبب استخدامكم لهذه األلوان  روا األلوان في مفتاح الخريطة التي رسمتموها. وفّسِ مصر التي رسمتموها مع زميل مجاور. فّسِ

وما تعنيه. استمعوا جيًدا إلى بعضكم بعًضا.

يقوم التالميذ بما يلي: تعسيف الخفائط الصلية للـ زميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  ااالستماع إلى التالميل اهم يعسفان معاتيح خفائطهم. تشجيع التالميل صلى ذكف لسباب اختيارات اللون 
االخصائص الخفى لخفائطهم.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم اليوم. في درسنا التالي، سنبدأ في مناقشة األوجه األخرى لرحلتنا االفتراضية 
وكذلك رحلة نور.

التواصل
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نظفة صامة الدرس 2
المستخدمة المواد 

اكتِشف )90 دقيقة(
اإلرشادات

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا في الدرس السابق كيفية استخدام الخريطة لنتعرف على تضاريس مختلف المناطق في مصر. ما 
التضاريس التي تعرفنا عليها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميل يستعفضون الملاطق الظاهفة صلى خفيطة التضاريس. تتضمن تلك 
الملاطق مياًها، املاطق ملخعضة، اصحفاء، اجبااًل.

يقوم التالميذ بما يلي: صفض للكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، لماذا نهتم بهذه المعلومة عندما نخطط لرحلتنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: علينا أن نفكر في طبيعية األرض الموجودة بيننا وبين وجهتنا قبل الذهاب في رحلة؛ ألن معرفة طبيعة 
األرض ستحدد كيفية الوصول إلى هناك. لنعد إلى نور ونرى ماذا خططت. من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 

"تخطيط عائلة نور للرحلة". خذوا بعًضا من الوقت لقراءة القصة بمفردكم في صمت.

يقوم المعلم بما يلي: ملح التالميل اقًتا كالًيا لقفاءة القصة. إذا تعثف التالميل لي القفاءة بمعفدهم، لشجعهم صلى تحديد كلمات معفالة 
امفاجعة اللص االصور بهداء حتى يستأنف التالميل قفاءة القصة مًعا.

7 الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

اقر  القصة، ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرنها.

للرحلة  نور  عائلة  تخطيط 

عندما جاء والد نور من العمل، شاهد نور وسارة وسمير جالسين على مائدة الطعام ومعهم خريطة لمصر.

سألهم والد نور: "ما الذي تبحثون عنه في الخريطة؟"

قال سمير: "نخطط لرحلتنا. لتكون رحلة مميزة."

سألت سارة: "أين سنذهب؟"

وأضافت نور: "كيف سنسافر إلى هناك؟"

سألهم والد نور:"ما الذي تفضلون عمله أثناء الرحلة؟"

قال سمير: "أريد أن أذهب في رحلة بالقارب. وأصطاد بعض األسماك."

قال والد نور: "تبدو الرحلة بالقارب فكرًة رائعًة."

قالت نور:"هذا صحيح، يمكننا ركوب القارب والقيام برحلة نيلية."

الدرس
2

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
استكشاف لنواع مختلعة من القوارب. •
تصميم نماذج للقوارب. •
تفتيب مجموصة من الشياء من الصغف إلى الكبف. •

قص مجموصة ااحدة من لجزاء القارب الموجودة لي كتاب التلميل لي صعحة "تصميم قارب" )بحجم كبيف إذا لمكن 
حتى يستطيع التالميل رؤيتها(.

اجمع ارًقا مقوى، امقصات، اشفيًطا الصًقا لتصميم القوارب. اّزع هله المواد بما يتلاسب مع شكل العصل.
لحضف دلًوا لا صيلية لتجفبة القوارب.

جّهز "حمولة " )بلي، اصخور، امشابك ارق، الشياء لخفى طولها 1 سم( اضعها بالقفب من مكان التجفبة.

كتاب التلميل •الشاحلة •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •
مقص •
ارق مقوى ُمعاد التدايف،  •

بحجم )210 مم × 297 مم( 
تقفيًبا لكل قارب يتعين بلاؤه

بلي، اصخور، اجسم صلب  •
بحجم 1 سم )لا لصغف( 
)كحمولة للموذج القارب(

شفيط الصق •
دلو لا صيلية مملوءة بالماء •

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزات 

الساسية المعفدات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتعمل

التعكيف اللاقد:
تعفيف العالقات بين الشياء المختلعة. •

تعلَّم لتكون

التواصل:
حسن االستماع. •
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 يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة القصة لي صمت.

يقول المعلم ما يلي: لنقرأ القصة مًعا بصوت عاٍل. كما فعلنا باألمس، تأّكدوا من إظهار مشاعركم وأنتم تقرأون.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميل لقفاءة القصة، يقفل كل تلميل جملة ااحدة. لثلاء قفاءة التالميل للجمل التي 
تتضمن ملمًحا للمشاصف، شجعهم صلى التعكيف لي المشاصف التي يتم تلاقلها اكيف يمكلهم التعبيف صن تلك المشاصف بأصواتهم.

يقوم التالميذ بما يلي: القفاءة.

يقوم المعلم بما يلي: ملاقشة القصة. يمكن لن تتضمن الملاقشة اللقاط اآلتية:
ما هي الشياء التي تلظف إليها نور الشقاؤها صلى الملضدة؟ •
لماذا يمعلون اللظف لي الشيء الموجود صلى الملضدة؟ •
كيف يفيد سميف اللهاب لي الفحلة؟ •
ما رلا االد نور لي لكفة سميف؟ •

يقول المعلم ما يلي: من الواضح أن نور وعائلتها يفكرون في ركوب قارب في نهر النيل. لنشاهد بعض القوارب التي يمكنهم 
رؤيتها في نهر النيل. من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "القوارب النيلية". لنقرأ اإلرشادات مًعا.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: انظر إلى صور القوارب وضع دائرة حول القارب الذي تفضله.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم شاركوا أفكاركم عن القوارب مع زميل مجاور. فكروا في فائدة األنواع المختلفة من القوارب. 
ليسأل كل منكم زميله المجاور عن قاربه المفضل.

يقوم التالميذ بما يلي: استعفاض صور القوارب ااضع دائفة حو  القارب المعضل امشاركة ما يعفلونا من معلومات صلها.

يقول المعلم ما يلي: بعد وضع دائرة حول القارب المفضل، ارسموا مربًعا حول القارب المفضل لـ زميلكم المجاور. إذا استمعتم 
إلى زميلكم بعناية، فستعرفون أي قارب يفضل.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم مفبع حو  القارب المعضل لـ الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. من المهم أن تستمعوا ألفكار بعضكم. من فضلكم شاركوا ما لديكم من أفكار عن استخدام القوارب 
الموجودة في نهر النيل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار لحد التالميل ليبدل الملاقشة، امن ثم البدء لي المشاركة السريعة لتشجيع التالميل صلى طفح مزيد من 
اللكار. سؤا  التالميل صن سبب اختيار لحد القوارب لي غفض معين مع اإلشارة إلى معلومات معيلة لي الصور.

يقوم التالميذ بما يلي: بدء المشاركة السريعة لعفض للكارهم حو  المهام الفئيسية لمختلف لنواع القوارب.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! لنتابع الحديث عن القوارب. إذا قررت عائلة نور الذهاب في رحلة بالقارب، فبالتالي 
عليهم إحضار حقائبهم. يا ترى ما هو عدد الحقائب التي يمكنهم إحضارها؟

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كلمة "حمولة " صلى السبورة.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون معنى كلمة "حمولة".

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: حمولة هي األغراض التي تحملها القوارب، والشاحنات، والطائرات وتنقلها من مكان إلى آخر. ولهذا السبب 
الحقيبة هي أحد أشكال الحمولة. تزيد الحمولة من وزن القارب. هيا نصمم نماذج قوارب ونكتشف كم قطعة من الحمولة يمكنها 

حملها. من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة تصميم قاربنا. اقرءوا اإلرشادات واستعينوا بـ وقت التفكير وأنتم تجيبون 
بدقة وفي صمت عن السؤال.

ملحوظة للمعلم: إذا لم تتولف لديك لداات إلجفاء هله التجفبة التعليمية، لحيلها الف للتالميل لاراًقا بيضاء لارغة ااطلب ملهم رسم شكل 
القارب الملاسب لفحلة نور. شجعهم صلى االهتمام بحجم القارب، اراحة الفكاب، امكان الحقائب، اخيارات لخفى مثل: هل من الضفارا 

توليف غطاء؟ اطلب من التالميل مشاركة رسوماتهم مع زمالئهم املاقشة الخيارات التي اتخلاها.

يقوم المعلم بما يلي: توليف دقائق كالية لللظف لي الصورة االفسومات المصاحبة لها بدقة.

يقوم التالميذ بما يلي: لي هداء، يطابق التالميل مكونات رسم القارب بصورتا.

يقول المعلم ما يلي: مهمتنا األولى اليوم هي النظر إلى رسم ثنائي األبعاد واكتشاف طريقة تحويله إلى رسم ثالثي األبعاد. 
تحدثوا مع زميل مجاور عن طريقة مطابقة أجزاء الرسم بصورة القارب.

8

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

الصف الثاني االبتدائي

انظر إلى صور القوارب وضع دائرة حول القارب الذل تفضلل. 

النيلية القوارب 

التواصل

9 الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

قاربنا تصميم 
كيف ُيمكننا جمع األجزاء التالية مًعا لتصميم قارب تجديف؟ ُقص  جزاء القارب. 

القاعدة اليمنى

الجانب األيسر

من
األي

ب 
جان

ال

الجزء األماميالجزء الخلفي

القاعدة اليسرى
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يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع زميل مجاور لمطابقة مكونات رسم القارب بصورتا.

يقول المعلم ما يلي: واآلن لنلِق مًعا نظرة على المهمة المطلوبة منا.

يقوم المعلم بما يلي: لصق لجزاء القارب التي قصها التالميل صلى السبورة بالتفتيب الموضح لي كتاب التلميل. استخدام عصّي 
األسماء الختيار ستة تالميل يوضحون طفيقة مطابقة كل جزء بأجزاء القارب )الجانب اليسف، االجانب اليمن، االقاصدة اليسفى، االقاصدة 

اليملى، االجزء المامي من القارب، االجزء الخلعي من القارب.

3. يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان الوقت ليبدأ كل واحد منكم تصميم قاربه. بعدما ننتهي من تصميم القارب، سنرى هل سيطفو 
وهو محمل بالحمولة؟ وماذا سيحدث من دونها؟ أواًل، قصوا األجزاء من كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل طفيقة قص الجزاء بدقة من الخطوط الموضحة، إذا لزم المف.

ملحوظة للمعلم: إذا لم تتولف لديك مستلزمات كالية لكل تلميل حتى يصمم قاربا، لاطلب ملهم العمل لي مجموصات ثلائية، ااطلب ملهم 
استخدام مهارة "المشاركة" لتقسيم العمل.

يقوم التالميذ بما يلي: قص لجزاء اللمط الظاهف.

يقول المعلم ما يلي: بعدما تنتهون من قص األجزاء، ابدأوا برسم خطوط حولها على الورق المقوى.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم خطوط حو  مكونات القارب صلى الورق المقوى.

يقول المعلم ما يلي: قصوا ِقطع الورق المقوى والصقوها مًعا. وبعدها سنرى هل ستطفو؟

يقوم التالميذ بما يلي: قص القطع اتجميعها.

يقول المعلم ما يلي: بعد االنتهاء من تصميم القارب، ضعوا القارب أمامكم بشكل أفقي حتى أتأكد أنكم انتهيتم.

ن مجموصات حتى تبدل كل مجموصة باختبار قاربها؛ اذلك بطفيقة تالئم تفتيب  ملحوظة للمعلم: قد تتعاات سفصة التالميل لي إنهاء صملهم. كّوِ
لصلك.

يقول المعلم ما يلي: حان اآلن وقت اختبار القارب وهو محمل بالحمولة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة اختبار قاربنا واقرءوا 
اإلرشادات في صمت.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: عندما نبدأ اختبار القارب في المياه، رجاًء أحضروا كتاب التلميذ وقلم رصاص. اكتبوا قائمة بالحمولة التي 
تناسب القارب وأنتم تختبرونه.

يقوم التالميذ بما يلي: اختبار القارب لي المياه اكتابة قائمة بكمية الحمولة التي يمكن للقارب حملها.

يقول المعلم ما يلي: بعد العودة إلى مقاعدكم، اكتبوا عدد القطع اإلجمالي التي يمكن للقارب حملها وسجلوها في كتبكم. 
وبعدها ناقشوا السؤال الظاهر أسفل الصفحة مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاهدة بعضهم بعًضا لثلاء اختبار القارب االعودة إلى مقاصدهم بعد إجفاء االختبار لملاقشة السؤا  
مع زميل مجاور.

ملحوظة للمعلم: إن استيعاب سبب طعو القارب المحمل بالحمولة اغفق بعض القطع إذا اضعت مباشفًة لي الماء يتضمن معهوم الطعو، 
ااإلزاحة، امساحة السطح. يساصد شكل القارب صلى إزاحة الماء مما يسمح لا بالطعو حتى يصبح ازنا لثقل من ازن الماء المزاح. قد 

يعوق معهوم القوة، االوزن، االطعو )قابلية الطعو صلى الماء( قدرة التالميل االستيعابية لي هله المفحلة. قد ال يتمكن التالميل من توضيح 
سبب طعو القارب ذا القاصدة المسطحة امساحة السطح الكبف، لكن صلى لا حا ، شجعهم صلى اصف ما يالحظونا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أنتم ماهرون في تصميم القوارب. في نهر النيل أنواع مختلفة من القوارب. رأينا اليوم بعضها وناقشنا 
استخداماتها. في ختام اليوم، ستعملون مع مجموعاتكم. قائد مجموعة اليوم هو من يحتوي اسمه على أقل عدد من الحروف. 

رجاًء ناقشوا كمية الحمولة التي يمكن أن يحملها كل قارب. وبعد ذلك، ضعوا قواربكم بالترتيب وفًقا لكمية الحمولة التي يمكنها 
حملها، من أصغر كمية حتى أكبر كمية من الحمولة.

يقوم التالميذ بما يلي: تكوين مجموصات ابدء الملاقشة.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة نحو خمس دقائق ليبدلاا الملاقشة الجماصية. التجو  امطالبة التالميل بعفض القوارب المفصوصة االمفتبة 

التفكير الناقد

11

الحمولة القطعنوع  عدد 

الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

تبادل األدوار مع زمالئك ني وضع القارب بعناية ني المياه. بعد  ن يستقر القارب، ضع داخلل قطعة واحدة من 
الحمولة ني كل مرة، واحسب لدد القطع اإلجمالي لكل نوع من الحمولة وسجلل. إذا غرق القارب، نألد القطع إلى 

مكانها ، ثم  جب لن السؤال التالي:

قاربنا اختبار 

كم لدد القطع التي يمكن وضعها داخل القارب دون  ن يغرق؟

احسب إجمالي عدد القطع التي يستطيع القارب حملها.

إجمالي عدد القطع =

لماذا يطفو القارب وهو ُمحمل بالحمولة بينما تغرق بعض القطع إذا وضعتها في 
المياه مباشرًة؟
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الًقا لكمية الحمولة التي يمكلها حملها.

ا من  يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم اليوم. بدأنا الحديث عن القوارب الموجودة في نهر النيل والتي تمثل جانًبا مهّمً
مصر. في درسنا التالي، سنتعرف أكثر حول كيف يعمل العالم مستعينين بنهر النيل.



.1.3

.5 .2.4.6

العصل الا  الليل اللا لصفلا  40

نظفة صامة الدرس 3
المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
قفاءة خفيطة الطقس. •
تصميم مقياس سفصة الفياح. •

مقياس سفصة الفياح •
الدرجات المئوية •
مقياس الحفارة •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •
ثالثة لكواب ارقية صغيفة لكل تلميل  •

)ُيعضل لن تكون بعتحات(
شعاطة لكل تلميل •
قلم رصاص لكل تلميل ليستخدما  •

كمقياس لسفصة الفياح
دبوس تثبيت لكل تلميل •

التعلّم الساسيةنواتج  المعفدات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتعفف

اإلبداع:
تفتيب الجزاء لتكوين مجموصة جديدة  •

لا لفيدة من نوصها.

استخدم جهاز الكمبيوتف لعفض خفيطة التضاريس الموجودة لي كتاب التلميل لي صعحة "تعّفف صلى خفيطة مصف
" اخفائط الطقس )الطقس لي مصف(. إذا كان العفض بطفيقة إسقاط الخفائط غيف ممكن، لضع خفيطة كبيفة لمصف 

صلى الحائط االصق رموز الخفيطة صليها لا ارلع كتاب التلميل.
تحقق من درجة الحفارة المحلية قبل بداية الحصة لتبدل العمل صلى جدا  الطقس.

صمم مقياًسا لسفصة الفياح مكوًنا من لربعة لكواب لتستخدما كأداة صفض مستعيًلا باإلرشادات لدناه. تعفض الصور 
الظاهفة نسخة التالميل مكونة من كوبين. لتصميم مقياس لسفصة الفياح مكون من لربعة لكواب ستحتعظ با لي العصل، 

ستحتاج إلى اآلتي:
خمسة لكواب ارقية صغيفة •
خفامة )يمكلك استخدام المقص إذا لم تتولف لديك( •
شعاطَتين من البالستيك •
قلم رصاص ااحد •
مسمار لا دبوس تثبيت ااحد •

إرشادات تصميم مقياس لسفصة الفياح للعصل:
ا لثقب لربعة ثقوب بلعس المساحة بالقفب من حالة لحد الكواب. يمثل ذلك الكوب  • استخدم خفامة لا مقّصً

الاسط لي الشكل التالي.
لدخل الشعاطات صبف الثقوب الموجودة لي الكوب. ستشكل الشعاطات حفف X لي الملتصف. •
اثقب ثقبين يبعد كل ملهما صن اآلخف مسالة 2 سم لي ملتصف كل كوب من الكواب الخفى. •
لدخل الشعاطات صبف هله الكواب اتأكد لن لتحات هله الكواب لي نعس االتجاه. •
استخدم طفف القلم الفصاص لثقب لتحة صغيفة لسعل كوب المفكز، ثم ااصل إدخا  القلم من جهة الممحاة  •

حتى تلمس الممحاة شكل حفف X اللا كونتا الشعاطات.
من الجزء العلوا للكوب الاسط، استخدم دبوس التثبيت لتثبيت الشعاطات بالممحاة. •
لمسك القلم الفصاص بفلق اانعخ لي لحد الكواب. إذا لم يكن مقياس سفصة الفياح حف الحفكة، لأرِخ دبوس  •

التثبيت لتقليل االحتكاك.
ملحوظة: استخدم ثالثة لكواب لتصميم مقياس سفصة الفياح للتالميل؛ اذلك ليكون المف سهاًل باللسبة إليهم  •

اللحعاظ صلى المواد. )لما المعلم، لسيستخدم خمسة لكواب(. إذا اجدت تالميل يفيدان التطوع لمساصدتك لي 
التجهيز، لابدل بثقب الثقوب قبل لن يبدل تالميلك العمل، لللك يزيد من احتمالية نجاحهم.

للدرس المعلم  تجهيزات 
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1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: كنا نخطط أن نذهب مع نور في رحلة في النيل. استفدنا من الخرائط كثيًرا خالل تجهيزاتنا، منذ بدأنا 
وحتى اآلن. واليوم سنتعلم كيفية قراءة نوع جديد من الخرائط. أواًل، لنتذكر التضاريس الظاهرة على خريطتنا الملونة.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى خفيطة التضاريس لمصف لي صعحة "تعفف خفيطة مصف". بدء ملاقشة تدار حو  التضاريس التي 
تحدثوا صلها من قبل )المياه، االملاطق الملخعضة، االصحفاء/الكثبان الفملية، االجبا (.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاجعة ما تم تعلما مسبًقا.

2. يقول المعلم ما يلي: عندما تحدثنا أول مرة عن كيفية التجهيز للرحلة، كانت معرفة حالة الطقس من األشياء التي ذكرناها. 
التفتوا إلى زميل مجاور وناقشوا كيف يمكن أن يؤثر الطقس في رحلتنا في النيل.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة اقت كاٍف ليلاقش التالميل للكار بعضهم البعض.

يقول المعلم ما يلي: لنشارك بعض األفكار التي شاركتموها مع الزميل المجاور بخصوص تأثير الطقس في رحلتنا.

يقوم المعلم بما يلي: بدء ملاقشة تشجع التالميل صلى التعكيف لي لشكا  تأثيف الطقس لي رحلة ما، مثاًل:
هل سلحتاج إلى قارب مزاد بسقف إذا كان الطقس مشمًسا؟ شديد الفياح؟ غائًما؟ ممطًفا؟ •
هل سلحتاج إلى قارب مزاد بمحفك لي حالة صدم اجود رياح لا شدة الفياح؟ •
كيف سيؤثف الطقس لي اختيار مالبسلا؟ •
كيف سيؤثف الطقس لي اختيار لنشطتلا؟ •

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

ا في التخطيط لرحلتنا. نعرف أن الطقس تقريًبا يؤثر في كل ما نقوم به. لنَر هل  يقول المعلم ما يلي: ُيعد الطقس عاماًل مهّمً
نستطيع االستعانة بمعرفتنا لإلجابة عن بعض األسئلة؟ من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "الطقس والعالم من 

حولنا". اقرءوا اإلرشادات مع أنفسكم ثم اتبعوها.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة اإلرشادات الواردة لي كتاب التلميل ااتباصها.

يقوم المعلم بما يلي: ملح التالميل اقًتا إلنهاء الفسم االكتابة. التجو  لي لرجاء العصل لثلاء صمل التالميل لمساصدتهم إذا كانوا 
يواجهون صعوبات.

يقول المعلم ما يلي: عندما تنتهون، من فضلكم شاركوا عملكم مع زميل مجاور. هل توصلتم إلى نفس األفكار، أم أن أفكاركم 
مختلفة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم مع الزميل المجاور.

3. يقول المعلم ما يلي: كنت أتجول في أرجاء الفصل لالطالع على رسوماتكم وقراءة أفكاركم عن كيفية تأثير الطقس في رحلتنا، 
وأتساءل هل توجد طريقة تمّكننا من معرفة حالة الطقس قبل المغادرة؟ ما رأيكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا في الصفوف السابقة عن تقارير حالة الطقس في البيئة المحلية. إذا كّنا على علم بحالة الطقس 
في مدينتنا، فهل تعتقدون أنها الحالة السائدة في جميع أرجاء البالد؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نرى إن كنتم محقين. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "الطقس في مصر". ُتظهر 
هذه الصورة خريطة أخرى لمصر. بالرغم من أنها ال تظهر بلدنا بالكامل، يمكننا استخدامها للتعّلم عن كيفية قراءة خريطة 

الطقس. تظهر هذه الخريطة حالة الطقس في بعض المدن في مصر.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقا  إلى الصعحة الصحيحة اقفاءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: هيا نستنتج حالة الطقس السائدة عندنا من الخريطة.

5 الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

تتبع بإصبعك مجرى نهر النيل، ثم  كمل مفتاح الخريطة الظاهر  سفلها. 

مصر خريطة  ف  تعَرّ

مفتاح الخريطة

غرب

اإلسكندرية بورسعيد
المنصورة

طنطا

السويس
القاهرة

الفيوم

أسيوط

األقصر

أسوان

شرق

جنوب

شمال
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 كمل الفراغات التالية:

حولنا من  والعالم  الطقس 

الدرس

3

1. ارسم صورة توضح تأثير الطقس ني  حد األيام الدراسية.

2. كيف يؤثر الطقس للى رحلة بالقارب؟

13

غرب شرق

جنوب

شمال

الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

انظر إلى الخريطة، وحدد  ين تعيش. 

في مصر الطقس 

استنتج من الخريطة حالة الطقس في المنطقة التي تعيش فيها.

تعلّم )90 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم المعلم بما يلي: إتاحة العفصة للتالميل لمحاالة تحديد موقعهم لااًل، ثم صفض الموقع التقفيبي لمديلتهم صلى خفيطة مصف 
المعفاضة )لا الملشورة(.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم ضعوا عالمة على هذه النقطة على الخريطة الموجودة في كتاب التلميذ، وبهذا ستتذكرون 
المدينة التي تعيشون فيها. وقبل وضع العالمة في الكتاب، شاركوا األمر مع زميل مجاور. وتأّكدوا أنكم متفقون على مكان وضع 

العالمة.

يقوم التالميذ بما يلي: مساصدة بعضهم بعًضا لي اضع العالمة صلى الخفيطة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. واآلن، يمكنكم رؤية المدينة التي تعيشون فيها بسهولة. ُتسمى هذه الخريطة بخريطة الطقس. 
كيف تختلف هذه الخريطة عن الخريطة األخرى التي درسناها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار تالميل لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى مفتاح الخريطة الموجود أعلى خريطة الطقس. دعونا نرى أيمكننا اكتشاف معاني الرموز؟

يقوم المعلم بما يلي: إدارة حوار مع التالميل لتعفف الفموز. كيف تمثّل الفموز لحوا  الطقس؟

يقول المعلم ما يلي: اآلن، أصبحنا نفهم معاني الرموز، هل يمكننا مشاهدة حالة الطقس بالقرب من مدينتنا؟

ملحوظة للمعلم: اشفح للتالميل لن هله ليست خفيطة طقس اليوم؛ لللك قد ال تعكس الفموز حالة الطقس السائدة صلدكم.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار تلميل لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نرى شيًئا آخر يمكننا العثور عليه على الخريطة. اعملوا مع زميل مجاور لكم للعثور على أمثلة لكل 
رمز من رموز الطقس.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: االستمفار لي تسهيل الحوار استلاًدا إلى الفموز الموجودة صلى الخفيطة، االفبط بين السعف احالة الطقس. طفح 
لسئلة مثل

إذا كلا مسالفين إلى ]مديلة من المتوقع سقوط لمطار ليها[، لما اللا نحتاج لن نأخله معلا؟ ما اللا قد نععلا صلدما نصل؟ •
كيف ستختلف الشياء التي سلأخلها صّما قد نأخله معلا لي رحلتلا إلى ]مكان مشمس[؟ •

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في تعّلم كيفية قراءة خريطة الطقس. بما أن حالة الطقس قد تكون من األمور المهمة 
عند التخطيط لرحلة، هيا نتتبع حالة الطقس اليومية حتى نهاية هذا الفصل. انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "تقريري 

عن الطقس". اقرءوا اإلرشادات في صمت وبعدها سنناقش المشروع.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقا  إلى الصعحة الصحيحة اقفاءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: الحظوا أن الرموز الموجودة في هذه الصفحة مشابهة للرموز التي رأيناها على خريطة الطقس. سندخل 
ا، أو غائمة(، وما ستبدو عليه الرياح )رياح شديدة، رياح خفيفة، أو ال توجد  ا ما ستبدو عليه السماء )مشمسة، غائمة جزئّيً يومّيً

رياح( ودرجات الحرارة في النهار والليل. واآلن، لنفكر في هذه المهمة. في رأيكم، كيف سنقرر ما ستبدو عليه السماء؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار بعض التالميل لإلجابة. السماح بالملاقشة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

 يقول المعلم ما يلي: عادًة ما سننظر من النافذة لعمل تقرير حول ما تبدو عليه السماء. كيف تبدو السماء اليوم؟ 
يقوم التالميل بما يلي: مشاركة المالحظات.

شديد الفياحمشمس

ممطفغائم قلياًل

صاصعة رصدية/بفقغائم
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درجة الحرارة بالليلدرجة الحرارة بالنهارالرياحالسماءرقم اليوم

درجة مئويةدرجة مئوية1

درجة مئويةدرجة مئوية2

درجة مئويةدرجة مئوية3

درجة مئويةدرجة مئوية4

درجة مئويةدرجة مئوية5

درجة مئويةدرجة مئوية6

درجة مئويةدرجة مئوية7

ال توجد رياحرياح خفيفةرياح شديدةالرياح

غائمةغائمة جزئّيًامشمسةالسماء

 كمل الفراغات، ثم استخدم الرموز إللداد تقرير لن  حوال الطقس اليومية.

الطقس عن  تقريري 

نقيس درجة الحرارة باستخدام       

ونقيس سرعة الرياح باستخدام        
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يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. من فضلكم ارسموا هذا الرمز في جدول الطقس عند "اليوم 1" في المربع الموجود أسفل كلمة 
"السماء". سنسجل ما تبدو عليه الرياح في العمود التالي في الجدول، ولكن دعونا نرجع إلى هذا األمر. وبعدها سنسجل درجة 

الحرارة بالنهار. كيف يجب علينا تحديد درجة الحرارة في النهار؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميل لإلجابة. السماح بالملاقشة. التأّكد من تقديم الكلمة "مقياس الحفارة" لي الملاقشة، اكتابة صبارة 
"قياس درجة الحفارة باستخدام مقياس الحفارة" صلى السبورة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

ملحوظة للمعلم: يمكلك اختيار طفيقة الحصو  صلى درجة الحفارة لي اللهار، امن الطفق التي قد يعضلها التالميل:
تفكيب مقياس حفارة خارج اللاللة المتاحة اتعيين تلميل مختلف كل يوم لقفاءتا. •
االطالع صلى حالة الطقس لي البيئة المحلية صبف اإلنتفنت. •
تعيين تلميل مختلف كل يوم إلحضار صعحة لحوا  الطقس اليومية من الصحيعة. •
الطلب من التالميل االستماع إلى تقفيف حالة الطقس لي الفاديو. •
تسجيل درجة الحفارة من إصالنات المدرسة إذا تولفت. •

يمكن استخدام نعس الطفق للحصو  صلى درجة الحفارة لي الليل. يجب صلى المعلم التحقق دائًما من درجة الحفارة لي اللهار ليًضا إذا 
نسي التالميل.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. يمكنكم استخدام نفس الطريقة لمعرفة درجات الحرارة بالليل لتسجيلها في الجدول. اطلعت 
اليوم على درجة الحرارة، لذلك يمكننا البدء في الجدول.

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة درجة الحفارة السائدة مع التالميل اتمثيل مكان إدخالها لي الجدا . تلكيف التالميل بكيعية مطابقة 
الصف االعمود للعثور صلى الخلية التي تشيف إلى هله المعلومات صلد الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: الحظوا وجود "درجة مئوية" ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون معناها.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميل ممن يفلعون ليديهم لإلجابة. كتابة "قياس درجة الحفارة المئوية" صلى السبورة تحت العبارة السابقة.

يقول المعلم ما يلي: بلى، نقيس الحرارة بالدرجات المئوية. فالدرجة هي وحدة القياس. وكما نقيس األطوال القصيرة 
بالسنتيمترات واألطول منها باألمتار، نقيس الحرارة بالدرجات المئوية. من فضلكم خذوا بعًضا من الوقت للتحقق مع زميل 

مجاور لكم لتأكيد أنكما سّجلتما القيمة الصحيحة في الجدول.

يقوم التالميذ بما يلي: التحقق مع زميل مجاور.

5. يقول المعلم ما يلي: واآلن، هيا نرجع إلى عمود ما تبدو عليه الرياح. في رأيكم، كيف يمكننا تحديد اتجاه الرياح؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميل للبدء بـ المشاركة السريعة لعمل الملاقشة. إتاحة العفصة لطفح جميع اللكار.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل، توجد أفكار ممتعة لتحديد اتجاه الرياح. ماذا عن سرعة الرياح؟

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة السريعة لمشاركة اللكار.

يقول المعلم ما يلي: أفكار رائعة! سنبتكر آلة بسيطة لمساعدتنا في قياس سرعة الرياح. ُتسمى هذه اآللة بمقياس سرعة الرياح.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة "قياس سفصة الفياح باستخدام مقياس الفياح" صلى السبورة.

ملحوظة للمعلم: إذا لم تتولف لديك مواد ليصلع جميع التالميل مقياس سفصة الفياح، لعّد  القسم التالي من الدرس. اطلب من التالميل 
تصميم مقياس سفصة الفياح لي مجموصات مكونة من اثلين لا ثالثة، ابّد  بيلهم لي دار صضو المجموصة اللا يأخل اآللة معا إلى الملز  

لجمع معلومات صن الفياح. إذا تولف صدد قليل للغاية من المواد، لصمم مقياس الفياح لي العصل صن طفيق الشفح، ااجعل التالميل يقفلان 
التعليمات لك )الكن لضف كوبين طفليين آخفين(. ثم اجعل صدة تالميل يساصدانك لي تجفبة المقياس باللعخ لي الكواب بسفصات مختلعة.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "قياس سرعة الرياح" واقرؤوا اإلرشادات بمفردكم

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة اإلرشادات الالى لي صمت.

يقول المعلم ما يلي: سنقرأ جميع الخطوات مًعا، ثم سنحضر المواد ونبدأ في تصميم مقياس سرعة الرياح.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميل لقفاءة التعليمات املاقشة لا لسئلة. توزيع المواد. قفاءة التعليمات مفة لخفى اتمثيل كل خطوة 
صلد تصميم مقياس الفياح لي العصل، االتجو  لي لرجاء العصل لمساصدة التالميل صلد الضفارة. إذا لم تدر مقاييس سفصة الفياح التي 

15 الصف الثاني االبتدائي
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اقر  التعليمات بدقة قبل  ن تبد  ني تصميم مقياس سرلة الرياح.

الرياح قياس سرعة 

1. اختر أحد األكواب واثقب ثقبين بالقرب من الحافة بحيث يكون كل 
ثقب مواجًها لآلخر. إذا الحظت وجود ثقوب في األكواب، فاختر الكوب 

الذي يحتوي على ثقبين بالقرب من الحافة. هذا هو الكوب األوسط.

2. اثقب الكوبين اآلخرين من المنتصف لعمل ثقبين يبعد كل منهما 
عن اآلخر مسافة 2 سم. إذا الحظت وجود ثقوب في األكواب، فاختر 

كوبين يحتويان على فتحتين من المنتصف. هذان هما الكوبان 
الطرفيان.

3. أدخل الشفاطة داخل ثقبي الكوبين الطرفيين، وتذكر أن تجعل 
فتحة كل كوب في اتجاه معاكس للفتحة األخرى. 
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صممها التالميل، لساصدهم لي اكتشاف المشكلة احلها بإرخاء دبابيس التثبيت لا إحداث لتحة لكبف قلياًل للقلم الفصاص.

يقوم التالميذ بما يلي: صلع مقاييس لسفصة الفياح اتجفبتها.

يقول المعلم ما يلي: ستكونون قادرين على أخذ مقاييس لسرعة الرياح التي صنعتموها إلى المنزل لقياس سرعة الرياح هناك. 
ن "رياح شديدة" أو "رياح خفيفة" أو "ال توجد رياح"،  ا. سندّوِ صنعت واحًدا للفصل، وسنستخدمه لقياس سرعة الرياح بالخارج يومّيً

وسنستخدم الرموز الموجودة في كتاب التلميذ.

ملحوظة للمعلم: استلاًدا إلى حالة العصل، توصل إلى طفيقة لوضع مقياس سفصة الفياح لي الخارج. لن هلا هو اللضل إذا كان بإمكان 
التالميل رؤيتا من العصل. خالف ذلك، سيتعين صليك لا صلى بعض التالميل اللهاب إليا كل يوم للحصو  صلى القفاءة.

يقوم المعلم بما يلي: تقفيف كيعية الحصو  صلى لا  قياس. اإذا كان هلاك متسع من الوقت، ليمكن للتالميل اللهاب إلى الخارج، ايمكن 
لكل تلميل اختبار الفياح باستخدام مقياس سفصة الفياح اللا صلعا.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، من فضلكم سّجلوا مستوى سرعة الرياح اليوم في صفحة "تقريري عن الطقس" في كتاب التلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل مستوى سفصة الفياح.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا اليوم عن الطقس في مصر وطريقة استخدام خريطة الطقس. من فضلكم التفتوا إلى زميل مجاور 
وأكملوا الجملة الواردة فوق الرموز الموجودة أعلى صفحة "تقريري عن الطقس". ناقشوا اإلجابات مًعا ثم اكتبوها في كتاب 

التلميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميلين لجمع تعاصيل صن حالة الطقس:
1. يطلبان من صائلتيهما المساصدة لي االطالع صلى درجات الحفارة لي الليل الُمسّجلة لهله الليلة.

2. إيجاد درجة الحفارة المتوقعة لليوم من لجل الدرس القادم.

يقول المعلم ما يلي: في درسنا التالي، سنتعلم المزيد عن مصر باستخدام الخرائط والصور الُملتقطة من القمر الصناعي. 
تأكدوا من إعادة جميع المواد.

اإلبداع
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نظفة صامة الدرس 4

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، دعونا نتحقق من تقرير حالة الطقس. سيقود التالميذ الذين تم اختيارهم في 
نهاية الدرس األخير تقريًرا عن حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل صلد الحاجة لقيادة الملاقشة حو  تقفيف صن حالة الطقس. ملء مخطط تقفيف صن حالة الطقس كبيف 
الحجم بالقيم الجديدة. تشجيع التالميل صلى استخدام المهارات الحسابية لتحليل البيانات الُمجّمعة. صلى سبيل المثا ، يمكن للتالميل إيجاد 
العفق لا العالقة = بين درجات الحفارة لي اللهار الي الليل لي اليوم 1، لا بين درجات الحفارة لي اليوم 1 ادرجات الحفارة لي اليوم 2.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة حالة الطقس اإكما  بيانات اليوم لي صعحة "تقفيفا صن الطقس".

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على قيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميل إليجاد درجة الحفارة لي الليل لهله الليلة ادرجة الحفارة الكبفى لي الدرس القادم.

2. يقول المعلم ما يلي: سنتعلم اليوم المزيد عن الطريقة التي يمكننا بها تحديد موقعنا في مصر باستخدام الخرائط والصور 
الُملتقطة من القمر الصناعي. من فضلكم، ارفعوا أيديكم إذا كان بإمكانكم تذكيرنا من الدرس األخير بما هو القمر الصناعي.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة " صوره مصر من الفضاء". حتى اآلن في هذا الفصل، 
اطلعنا على خريطة التضاريس في مصر وخريطة الطقس. وننظر اآلن إلى صورة ُملتقطة من القمر الصناعي، أي ُملتقطة من 

الفضاء. دعونا نعثر على المكان الذي نعيش فيه ونضع عالمة عليه في الصورة الُملتقطة من القمر الصناعي.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميل لتحديد الموقع التقفيبي صلى الصورة الُملتقطة من القمف الصلاصي.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الموقع الحالي.
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انظر إلى الصورة و جب لن األسئلة ني الفصل. 

الفضاء صورة مصر من 

لكي نصل إلى الجيزة من مدينتنا علينا االتجاه

          

الدرس
4

تعلّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
اصف االتجاهات صلى خفيطة باستخدام االتجاهات  •

الفئيسية.
تحديد موقع الهفامات صلى خفيطة مصف. •
حساب المسالات بين الماكن صلى إحدى الخفائط. •

ابدل بعمل مخطط للطقس يشبا "تقفيفا صن الطقس" لي كتاب 
التلميل. يجب لن يكون هلا المخطط كبيًفا بما يكعي ليفاه كل 
تلميل. خطط الستخدام هلا المخطط خال  العصل الا  من 

هلا المحور صلى القل.
اصفض الصورة الُملتقطة لمصف من القمف الصلاصي، إن لمكن، 

لإلشارة إليها خال  الملاقشة.

شفق •
شما  •
جلوب •
غفب •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزات 

الساسية المعفدات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتعفف

التعكيف اللاقد:
تعفيف العالقات بين الشياء  •

المختلعة.
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يقول المعلم ما يلي: ال يوجد مفتاح خريطة لهذه الصورة الُملتقطة من القمر الصناعي؛ ألنها قريبة لما قد تراه إذا كنت راكًبا 
في القمر الصناعي. هيا نعثر على نهر النيل في هذه الصورة الُملتقطة من القمر الصناعي. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا تذكرتم 

في أي اتجاه يتدفق النهر في هذه الصورة.

يقوم التالميذ بما يلي: رلع اإلبهام إلى أعلى لا عدم التفاعل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميل مّمن قاموا بـ رلع اإلبهام إلى أعلى إلخبار العصل صن اتجاه تدلق اللهف )من لسعل الصورة إلى 
لصالها(.

يقول المعلم ما يلي: بلى، أحسنتم. يتدفق النهر من األسفل إلى األعلى في هذه الصورة. واآلن تخيلوا أن نور وسمير ينظران إلى 
هذه الصورة نفسها، ولكن سميًرا يمسك الخريطة بطريقة معكوسة. في أي اتجاه يتدفق النهر اآلن؟

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل اإلمساك بالخفيطة بطفيقة صحيحة ثم قلبها رلًسا صلى صقب.

يقول المعلم ما يلي: لنجرب ذلك بأنفسنا. من فضلكم اقلبوا كتاب التلميذ رأًسا على عقب.

يقوم التالميذ بما يلي: قلب كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، ما االتجاه الذي يتدفق منه النهر؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار لحد التالميل لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، يتدفق النهر من األعلى إلى األسفل. ماذا عن اتجاه نهر النيل الحقيقي؟ هل غّير اتجاه تدفقه للتو 
بينما كنا ننظر إلى هذه الصورة؟ فّكروا ثم قوموا بـ االلتفات واالستماع إلى زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نستعرض ما قررناه. باستخدام اإلشارة بالرقم، ارفعوا إصبًعا واحًدا إذا تغير مجرى النهر في نفس 
الوقت الذي كنا نتحدث فيه، أو ارفعوا إصبَعين إذا كنتم تعتقدون أن النهر ال يزال يتدفق بنفس الطريقة التي يتدفق بها دائًما.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة باستخدام اإلشارة بالرقم.

يقول المعلم ما يلي: هيا بنا ُنجري تجربة أخرى. على أحد الزمالء وضع كتاب التلميذ جانًبا. أما الزميل اآلخر، فأمِسك كتابك 
بطريقة مناسبة، وضع يدك بجانبك. ثم، التفتا إلى زميل مجاور. ويجب على الزميل اآلخر حمل الكتاب بالقرب من أعلى 
الصفحة. على واحد منكما النظر إلى الصورة الموجودة على الجانب األيمن العلوي، بينما يقوم الزميل اآلخر بالنظر إلى 

الصورة بالمقلوب. هل تقع مدينة القاهرة أعلى بحيرة ناصر أم أسفل منها؟ ناقشوا ذلك مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: اللظف إلى الصورة ثم إجفاء ملاقشة حولها.

يقول المعلم ما يلي: إنه سؤال جيد للغاية. يمكننا قلب الخرائط عند وضعها على الورق والنظر إليها بطريقة مختلفة. ولكن 
هذه الطريقة ال تعني أن النهر سيتدفق في اتجاٍه جديٍد أو أن أماكن المدن ستتغير. علينا أن نتحدث عن االتجاهات التي ال صلة 

لها بالطريقة التي نمسك بها إحدى الصور. هل لدى أحدكم أي أفكار عن كيفية التأكد من أننا نتحدث عن نفس االتجاه؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار لحد التالميل لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: الحظوا الرسمة باللونين األبيض واألسود في الجانب األيسر السفلي من الصورة. تعلمتم عن االتجاهات 
من قبل. الحظوا الحرف "ش" الموضح أعلى الرسم. يشير إلى االتجاه الذي يتدفق منه النهر، أليس كذلك؟ واآلن اقلبوا كتاب 

التلميذ مرة أخرى.

يقوم التالميذ بما يلي: قلب كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: أال يزال النهر يتدفق في نفس االتجاه الذي يشير إليه الحرف "ش"؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كانت 
اإلجابة نعم.

يقوم التالميذ بما يلي: اللظف إلى الصورة ارلع اإلبهام إلى أعلى لا صدم رلعا.

يقول المعلم ما يلي: هذه صحيح، ال يزال النهر يتدفق في اتجاه حرف "ش". وُيطلق على هذا االتجاه اسم "الشمال".

يقوم المعلم بما يلي: إصادة اضع البوصلة صلى السبورة اكتابة ش  "شما " لي لصلى السبورة.

يقول المعلم ما يلي: اكتبوا كلمة "شمال" في المربع الفارغ أعلى الصورة الملتقطة بالقمر الصناعي.

يقوم التالميذ بما يلي: ملء المفبع.

التفكير الناقد
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يقول المعلم ما يلي: تشير الحروف األخرى إلى باقي االتجاهات. فما هي االتجاهات التي تشير إليها تلك الحروف؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميل يشاركون للكارهم صن معلى باقي االتجاهات )ق، غ، ج( مع باقي العصل. 
كتابة الكلمات صلى السبورة بالقفب من مكان اختصار كل رمز.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة املء المفبعات لي كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، يمكننا االستعانة بتلك االتجاهات؛ كي نستطيع إدراك موضع كل مكان في الصورة. من يستطيع 
تحديد مكان بحيرة ناصر في هذه الصورة؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار لحد التالميل لتحديد مكان بحيفة ناصف صلى الخفيطة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. واآلن، من خالل استخدام تلك االتجاهات: الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب، من فضلكم 
استعينوا بـ وقت التفكير إليجاد مكان مدرستنا من اتجاه بحيرة ناصر.

يقوم المعلم بما يلي: لِشيفاا إلى بحيفة ناصف صلى الخفيطة المعفاضة باستخدام المؤشف، ثم لِشيفاا إلى موقع المدرسة بصورة 
تقفيبية.

يقوم التالميذ بما يلي: التعكيف لي السؤا .

يقول المعلم ما يلي: ارسموا سهًما يتجه من بحيرة ناصر نحو موقعنا على الصورة.

يقوم التالميذ بما يلي: الفسم لي كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: أما اآلن، فقوموا بـ االلتفات واالستماع مع باقي مجموعتكم؛ لتحديد الكيفية التي نحّدد بها مكان مدرستنا 
من جهة بحيرة ناصر، باستخدام االتجاهات: الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل لي مجموصات.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميل لتحديد مكان المدرسة من جهة بحيفة ناصف، من خال  االستعانة 
باالتجاهات الساسية. بما لن التالميل ال يعفلون سوى المصطلحات، مثل الشما ، االجلوب، االشفق، االغفب، لقد يجيبون بكلمات مثل 

"إلى الشما  قلياًل اإلى الغفب قلياًل". مساصدة التالميل صلى إيضاح تلك االتجاهات.

ملحوظة للمعلم: اختف إحدى اللقاط الخفى الموضحة صلى الخفيطة )صلى سبيل المثا ، اإلسكلدرية، الفاشدة، العيوم( للتدرب صلى 
استخدام االتجاهات الساسية.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. الُتقطت هذه الصورة بالقمر الصناعي من الفضاء من نقطة عالية فوق سطح األرض، ولهذا 
السبب ال ترون األهرامات فيها. هل يعرف أحدكم أين يجب تحديد موقع أهرامات الجيزة على هذه الصورة؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار لحد التالميل لتحديد مكان الهفامات صلى الصورة. إذا لم يتمكن لا من التالميل من تحديد المكان، يقوم 
المعلم باإلشارة إلى موقع الجيزة صلى الصورة بطفيقة تقفيبية.

يقول المعلم ما يلي: ارسموا مثلًثا يرمز إلى األهرامات بالقرب من موقع مدينة الجيزة على هذه الصورة.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى موقع مديلة الجيزة صلى الصورة المعفاضة مجدًدا.

يقول المعلم ما يلي: ارسموا سهًما يتجه من موقعنا إلى مدينة الجيزة، حيث يقع هناك مكان بعض األهرامات.

يقوم التالميذ بما يلي: الفسم لي كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: أكملوا الجملة الواردة في أسفل الصفحة عن طريق تحديد االتجاهات من مدينتنا إلى مدينة الجيزة، 
باالستعانة باالتجاهات: الشمال، والجنوب، والشرق، والغرب.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  امساصدة التالميل صن طفيق اإلشارة إلى االتجاهات الساسية لي الصورة. توجيا التالميل صلد اللزام إلى 
إكما  اإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكما  الجملة لي كتاب التلميل.

3. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مجهودكم الرائع. اآلن، للقيام بشيء مميز، افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "صورة مقّربة 
من الفضاء".

يقوم التالميذ بما يلي: لتح كتاب التلميل صلى الصعحة الصحيحة.
18
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دهشور

انظر إلى الصورة  ثناء المناقشة الجمالية. 

الفضاء ُمقّربة من  صورة 
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يقول المعلم ما يلي: ماذا ترون في تلك الصور الملتقطة بالقمر الصناعي؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار لحد التالميل لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: نعم. ما نراه هو صورة لألهرامات. والُتقطت هذه الصورة من قمر صناعي في محطة ُيطلق عليها محطة 
الفضاء الدولية. وبما أنها قريبة من األرض بصورة كافية، فيمكننا رؤية بعض المعالم الكبرى الموجودة على سطح األرض، على 

سبيل المثال، األهرامات. كم هرًما يمكنكم رؤيته؟

يقوم المعلم بما يلي: إدارة حوار مع التالميل صن كيعية إيجاد مكان الهفامات لي الصورة.

يقوم التالميذ بما يلي: اللظف إلى صور الهفامات الملتقطة بالقمف الصلاصي املاقشتها.

يقول المعلم ما يلي: أرغب في زيارة األهرامات. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا زار أحد منكم األهرامات من قبل.

يقوم التالميذ بما يلي: رلع اإلبهام إلى أعلى لاصدم التعاصل.

4. يقول المعلم ما يلي: أتساءل ما إذا كانت عائلة نور تضع زيارة األهرامات ضمن مخطط الرحلة. دعونا نتحقق معهم من األمر 
ونرى كيف تسير خطة رحلتهم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "عائلة نور تضع خطة الرحلة". اتبعوا اإلرشادات واستمعوا لي 

أثناء قراءة القصة بصوت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار مجموصة من التالميل لقفاءة القصة، صلى لن يقفل كل تلميل سطًفا ااحًدا لي كل مفة. ابعد ذلك، إجفاء 
ملاقشة صن لحداث القصة. من خال  بعض السئلة مثل:

ما اللا كان يععلا سميف اجده؟ •
ماذا يقصد سميف بقولا: "نحن نبحث صبف اإلنتفنت"؟ •
لَم كان سميف متحمًسا؟ •
هل تفغبون لي زيارة الهفامات؟ لماذا اِلَم ال؟ •

ر في زيارة أهرامات  5.يقول المعلم ما يلي: يبدو أن نور وعائلتها قد يزورن بعض األهرامات ضمن مخطط رحلتهم. إذا كنا نفّكِ
الجيزة، فعلينا معرفة كم تبعد المسافة من منزلنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "مدينة الجيزة على الخريطة"، ثم اقرءوا 

اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة اإلرشادات.

ا من مدينتنا إلى  يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع زميل مجاور لوضع عالمة على مكان مدينتنا على الخريطة، ثم ِصلوا خّطً
مدينة الجيزة.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد مديلتهم االتوصيل بيلها ابين مديلة الجيزة.

يقول المعلم ما يلي: سأساعدكم في معرفة كيفية استخدام المقياس إليجاد المسافة بين مدينتنا والجيزة. الحظوا وجود 
مقياس في الجزء السفلي من الخريطة. وهو عبارة عن خط طويل وُمدّون عليه أرقام. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تجدون 

المقياس.

يقوم المعلم بما يلي: شفح الهدف من الرقام الموجودة صلى المقياس، اإصطاء مسالة نسبية، صلى سبيل المثا : لين توجد اللقطة التي 
تبعد صن المدرسة 1 كم؟

ملحوظة للمعلم: من لجل توسيع نطاق التجفبة التعليمية هله باستخدام مهارات التعكيف الحاسوبي، اطلب من التالميل نسخ طو  ااحد 
لقط من المقياس الُمعطى لقياس المسالات. ابعد ذلك، اسأ  التالميل ما إذا كانوا يعكفان لي طفيقة لفلع كعاءة صملية القياس )امن بين 
االحتماالت اضع صالمة لكثف من مقياس ااحد صلى "المسطفة"(، حيث يؤدا تحقيق الكعاءة لي مهمة متكفرة إلى تعزيز مهارات التعكيف 

الحاسوبي لي التعفف صلى النماط.

يقول المعلم ما يلي: الستخدام المقياس، دعونا نصمم مقياًسا مماثاًل على ورقة أخرى، بحيث يمكننا تحريكه.

يقوم المعلم بما يلي: مساصدة التالميل لي رسم المقياس صلى ارقة لخفى صدة مفات حتى يمكلهم تقديف المسالات الطو .

يقوم التالميذ بما يلي: رسم مسطفة صن طفيق رسم المقياس صلى ارقة لخفى.

يقول المعلم ما يلي: أصبح لدينا اآلن مقياس يبين لنا بضع مئات من الكيلومترات. واآلن، ابدأوا من مدينتنا وضعوا هذه 
المسطرة على الخط المؤدي إلى الجيزة. وإذا لم تكن المسطرة طويلة طواًل كافًيا، فضعوا عالمة عند آخر نقطة ينتهي عندها 

طول المسطرة بحرص شديد، ثم حّركوا بداية المسطرة إلى هذه النقطة. كرروا هذه العملية حتى تصلوا إلى موقع مدينة 
الجيزة، وتتبعوا عدد المرات التي قمتم فيها بإنزال المسطرة إلى األسفل.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  لتقديم المساصدة صلد الحاجة.

التفكير الناقد

19 الصف الثاني االبتدائي
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اقر  القصة، ثم ضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرنها.

الرحلة نور تضع خطة  عائلة 

بعد عودة نور من المدرسة شاهدت جدها وأخاها سمير جالَسين 
أمام جهاز الكمبيوتر.

ابتسم سمير وقال: "نحن نبحث عبر اإلنترنت. فأنا وجدي نخطط 
لرحلتنا."

قال الجد: "واآلن يا سمير سنخطط للرحلة مًعا. سنبحث عن 
معلومات تساعدنا في رحلتنا."

أجاب سمير: "حسًنا". عرض سمير لنور صورة ألهرامات الجيزة 
من الفضاء. "هل تعلمين يا نور أن مصر بها أكثر من 100 

هرم؟"

قالت نور ألخيها: "رأيت هذه الصورة في المدرسة. جدي، في 
رأيك هل نستطيع زيارة األهرامات خالل رحلتنا؟"

قال الجد: "لم أزر األهرامات منذ زمن طويل. ولهذا السبب أريد 
زيارتها. أريد كذلك زيارة األهرامات التي تشتهر بها منطقة 

سقارة. وأنتم هل تريدون زيارتها؟"

أجابت نور: "نعم، أريد أن أشاهد الكثير من األهرامات خالل رحلتنا."

أجاب سمير: "وأنا أيًضا"
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حدد مدينتك للى الخريطة. صل مدينتك بالجيزة التي توجد بها األهرامات. استخدم مقياس الرسم 
لتحديد المسانة من مدينتك إلى الجيزة.

الخريطة على  الجيزة  مدينة 

كم قطعة مستقيمة كاملة من قطع مقياس الرسم توجد بين مدينتنا ومدينة الجيزة؟ 

كم تبعد الجيزة عن مدينتك؟ 

باستخدام عدد القطع المستقيمة الكاملة، احسب المسافة هنا:

50 1000 كم

اإلسكندرية بورسعيد

المنيا

الخارجة

قنا
سوهاج

بني سويف

الغردقة

األقصر

إدفو

مطروحطنطااإلسماعيلية

السويس

العريش

القاهرة

الفيوم

الجيزة

بحيرة ناصر

شرم الشيخ

الطور

أسيوط

سيوة

موط

أسوان
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يقوم التالميذ بما يلي: استخدام المقياس لتقديف المسالة إلى مديلة الجيزة.

يقول المعلم ما يلي: أثناء القياس األخير، هناك احتمالية بتخطي مسطرتكم لمدينة الجيزة. إذا نسيتم وضع عالمة عند 
النقطة التي ينتهي عندها طول المسطرة، فافعلوا ذلك اآلن. ثم قوموا بعّد عدد المرات التي وضعتم فيها عالمة على خطوط 

مقياس الرسم على الخريطة حتى تتمكنوا من تقدير المسافة التي تفصل مدينتنا عن مدينة الجيزة.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل صدد خطوط مقياس الفسم التي استخدموها لي كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، دعونا نحسب كم تبلغ المسافة إلى مدينة الجيزة. كل واحد منا يعرف كم يبلغ طول مسطرته، كما 
نعرف عدد المرات التي كررنا فيها استخدام المسطرة. كيف يمكننا حساب إجمالي المسافة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: شفح وتمثيل كيعية حساب المسالة للتالميل، بلاًء صلى المسالات الممثلة صلى مساطف القياس اصدد المفات التي 
اسُتخدمت ليها من لجل الوصو  إلى مديلة الجيزة. كللك القيام بـ تمثيل كيعية تقديف المسالة "المتبقية" من خال  إظهار نطاق مثل 

المسالة لمديلة الجيزة < 300 كم > 400 كم. بلاًء صلى صدد خطوط مقياس الفسم صلى المسطفة، قد يحصل التالميل صلى لرقام مختلعة من 
صدد الطوا  المستخدمة، الكن لي اللهاية يجب لن يحصل جميع التالميل صلى نعس المسالة اإلجمالية. ابتعاات اإلجابات، يجفا المعلم 

ملاقشة حو  دقة تقديف المسالة االحاجة إلى اجود لداات اقياسات لكثف دقة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، عليكم إكمال التقدير الخاص بكم ثم كتابة النتائج التي ستحصلون عليها في كتاب التلميذ. ارفعوا 
أيديكم إذا كانت لديكم أي أسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: مساصدة التالميل اللين يفلعون ليديهم.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتهاء من حساب المسالة اتسجيل اللتائج.

يقول المعلم ما يلي: عندما تنتهون، قارنوا النتائج التي حصلتم عليها مع زميل مجاور، ثم اشرحوا كيف حصلتم على نتائجكم.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  لي لرجاء العصل االتحقق من نتائج التالميل. مساصدة التالميل صلى لهم كيعية تصحيح لا لخطاء.

، لدّرب التالميل صلى استخدام المقياس الممتد "المساطف" من لجل تقديف المسالات إلى المدن  ملحوظة للمعلم: إذا كان هلاك اقت متبّقٍ
الخفى بحسب اختيارهم. الي بداية الدرس التالي، اطلب ملهم التدرب بشكل لكبف.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: يجب عليكم التأكد من وضع مسطرة القياس الخاصة بكم في الكتاب كي نستخدمها في الدرس القادم. لقد 
عملتم بجد اليوم. اآلن، انتقلوا إلى منضدة المجموعة لمناقشة كيفية قياس المسافة من المدرسة إلى منازلكم.

يقوم التالميذ بما يلي: تكوين المجموصات امشاركة اللكار.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على العمل الذي أنجزتموه اليوم. تذكروا أن تفكروا في قياس درجة الحرارة الليلة. حيث سنتحدث 
بشكل مفّصل عن الطقس وكيف يمكن أن يؤثر الطقس في التخطيط لرحلتنا.
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نظفة صامة الدرس 5

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نبدأ درس اليوم من حيث توقفنا باألمس. لنتدرّب على القياس ولنرَ ما إذا كنا نستطيع استخدام 
مساطر القياس الخاصة بنا في إيجاد المسافة للمزيد من المدن. وبعد ذلك، سنكمل تقريرنا عن الطقس لليوم، ثم سننتقل إلى 

موضوع جديد. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "مدن مصرية". اقرءوا اإلرشادات واتبعوها، واعملوا مع زميل مجاور. إذا كانت 
لديكم أي أسئلة، فاسألوا مجموعة ثنائية أخرى أواًل، ثم ارفعوا أيديكم إذا كنتم ال تزالون بحاجة إلى المساعدة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكما  جدا  المسالات مع زميل مجاور.

ملحوظة للمعلم: ربما تفغب لي ملاقشة التالميل لتوسيع نطاق هلا اللشاط. شجع التالميل صلى شفح طفيقة إيجاد المسالات ثم قدم سبب 
تفتيبهم للمسالات.

2. يقول المعلم ما يلي: أصبحتم جيدين في تقدير المسافات وحسابها. دعونا نطلع اآلن على التقرير الخاص بحالة الطقس. 
سيقوم التالميذ الذين تم اختيارهم في الدرس الماضي بقيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل صلد الحاجة لقيادة الملاقشة حو  حالة الطقس. ملء مخطط تقفيف صن حالة الطقس كبيف الحجم 
بالقيم الجديدة. تشجيع التالميل صلى استخدام المهارات الحسابية لتحليل البيانات الُمجّمعة. مثا ، يمكن للتالميل إيجاد العفق لا العالقة 
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المسانة من مدينتكلدد القطع المستقيمةالمدينة

الغردقة

موط

العريش

القاهرة

قنا
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استخدم الخريطة السابقة، واحسب المسانة من مدينتك إلى المدن األخرى ني مصر. 

مصرية مدن 

رّتب المدن حسب ُبعدها لن مدينتك، من األقرب إلى األبعد.

األقرب

األبعد

الدرس
5

تعلّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
استخدام مهارات المالحظة لشفح تآكل التفبة. •
تمثيل الفياح اتآكل التفبة بسبب المياه بالتجفبة. •
إدارة سلوكيات العفيق من لجل إكما  المهمة. •

جمع كل ما يلزم للقيام بالعفض. قفاءة اإلرشادات قبل البدء لي العفض لمام التالميل لي العصل. يمكن 
القيام بالعفض مع المجموصة كاملًة، الكن سيكون من اللضل لن يقوم التالميل باللشاط لي مجموصات 
مكونة من خمسة إلى ثمانية للفاد. ُيجفى العفض بتجفبتين مختلعتين، إحداهما باستخدام رشاش مياه 

االخفى بسكب الماء لي مكان ااحد. إذا كلت تقوم بالعفض لمام المجموصة كلها، لاستخدم الكوب 
لسكب المياه لي مكان ااحد.

تآكل التفبة •
ملضدة تدلق المياه •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •
لوازم ملضدة تدلق المياه لكل مجموصة •

صيلية من اللومليوم، بحجم 45 سم × 30 سم تقفيًبا،  •
ليها لتحة لي لحد الطفلين لكي يتسفب الماء ملها.

كمية كالية من الفما  لا التفاب من الخارج لتغطية  •
نصف صيلية بعمق 2 سم.

شعاطات الشفب •
إبفيق ليا مياه •
كوب لا زجاجة رش لكل مجموصة •
تفاب لا رما  لملء ربع صلداق بعمق يتفااح بين 8  •

سم ا10 سم تقفيًبا
جفائد لتغطية الطااالت ااضعها صلى الرض •
قوالب من الخشب لا الكتب لفلع لحد طفلي الصيلية •
ملاديل ارقية للتلظيف اامتصاص المياه •
حوض لتجميع المياه •

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزات 

الساسية المعفدات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتعمل

التعاان:
استعفض السلوكيات الشخصية داخل  •

العفيق.

تعلَّم لتكون

التواصل:
حسن االستماع. •
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= بين درجات الحفارة لي اللهار االليل لليوم 3 لا بين درجات الحفارة لليوم 1، االيوم 2، االيوم 3. يمكن للتالميل اضع درجات الحفارة 
بتفتيب تصاصدا اتلازلي.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة حالة الطقس اإكما  بيانات اليوم لي صعحة "تقفيفا صن الطقس".

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على قيادة المناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميل إليجاد درجات الحفارة لي الليل ادرجة الحفارة الكبفى لي يوم الدرس التالي.

3. يقول المعلم ما يلي: عندما ننظر إلى الخارج لتحديد ما سوف نرتديه اليوم، سنفكر أواًل في الطقس. لذلك، يؤثر الطقس 
فينا كل يوم. فكروا في موقع أرضنا الجغرافي هل يؤثر الطقس في المناطق بشكل مختلف؟ كيف يؤثر الطقس في األرض التي 

تحيط بنا؟ فكروا، ثم قوموا بـ االلتفات واالستماع مع مجموعة من الزمالء.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة اللكار.

يقول المعلم ما يلي: لدينا بعض الصور ستساعدنا في العثور على اإلجابات. افتحوا صفحة "الرمال والصخور"، وهي عبارة 
عن تكوينات طبيعية. ولم تكن تلك التغيرات من صنع اإلنسان. هيا نخصص بعض من الوقت للتفكير أواًل، ثم يمكنكم مشاركة 

أفكاركم مع المجموعة. في رأيكم كيف تشكلت هذه التكوينات؟

يقوم المعلم بما يلي: تحديد اقت إلجفاء نقاش مع المجموصة. تجميع التالميل مًعا مفة لخفى بعد انتهاء اقت ملاقشة جميع الصور.

يقول المعلم ما يلي: عندما أنادي عليكم، قولوا شيًئا مما قاله أحد زمالئكم. تأكدوا من استخدام الصور كدليل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: بعد جمع القليل من اإلجابات، شفح كيف تتسبب الفياح لي التغيفات

يقول المعلم ما يلي: تعتبر هذه الصور دلياًل على تآكل التربة بفعل الرياح. تحرك الرياح الرمال، والطين، والغبار. عندما تصطدم 
بصخور أخرى، يمكن أن تتسبب في تآكل الصخور مع مرور الوقت. يمكن تحطيم األشياء التي صنعها اإلنسان بالرمال والطين 
والغبار الذي تحمله الرياح أيًضا. تعلمنا في الفصل السابق من أجل الحفاظ على اآلثار في حالة جيدة مع مرور الوقت، يجب 

علينا العثور على مواد تقاوم جميع حاالت الطقس. انظروا إلى الصور مرة أخرى وأطلقوا العنان لخيالكم. تحدثوا إلى فريقكم. 
ما تآكل التربة بفعل الرياح، وكيف شكلت األرض الموجودة في هذه الصور؟

يقوم التالميذ بما يلي: إصادة لحص الصور اتعفيف تآكل التفبة بععل الفياح بأسلوبهم.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع للمحادثات للتأكد من لهم التالميل بشكل صحيح. مشاركة التعفيعات الجيدة التي يطفحها بعض التالميل 
مع البقية صلد الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: سمعت بعض التفسيرات الجيدة عن تآكل التربة بفعل الرياح. توجد صورتان من ثالث مأخوذة ألماكن في 
مصر. في رأيكم، هل ترغب نور وعائلتها في زيارة تلك األماكن؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: صفض مكان اجود الصحفاء البيضاء الماكن اجود الكثبان الفملية صلى خفيطة مصف السابقة. لمشاهدة هله 
الماكن، يجب صلى المغامفين االتجاه إلى الغفب من نهف الليل. )لا إذا تلكف التالميل االتجاهات الساسية، لاسألهم صن االتجاه اللا يجب 

لن يسلكا المغامفان(.

4. يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى بعض الصور اآلن. افتحوا صفحة "المياه والتربة". توجد هذه الصور بالقرب من المياه. فكروا 
كيف تتشابه هذه الصور أو تختلف عن الصور الموجودة في الصفحة السابقة.

يقوم المعلم بما يلي: ملح التالميل وقت التفكير. توجيا الملاقشة الكتشاف التغيفات لي الرض بسبب تآكل التفبة بععل المياه. تتضمن 
السئلة:

ماذا حدث لألرض المحيطة بالمياه؟ •
ما اللا تسبب لي التغيفات؟ •
كيف تتسبب المياه لي حداث ذلك؟ )الصورتان 1 ا3( •
لي رليك كيف تسببت تآكل التفبة بععل المياه لي التأثيف لي نهف الليل؟ •

لتوسيع نطاق الحوار، الحظ لن تآكل التفبة حدث ملل اقٍت طويٍل بععل المياه، حيث لم تعد مصادر المياه قفيبة بهلا الشكل. مثا  جيد: 
الخداد الملون لي سيلاء.

يقوم التالميذ بما يلي: التعكيف االمشاركة.

يقول المعلم ما يلي: هذه أمثلة جيدة عن كيفية تعرض الرمال، والصخور، والتربة لتآكل التربة بفعل المياه أو االنهيار. يمكنها 
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درجة الحرارة بالليلدرجة الحرارة بالنهارالرياحالسماءرقم اليوم

درجة مئويةدرجة مئوية1

درجة مئويةدرجة مئوية2

درجة مئويةدرجة مئوية3

درجة مئويةدرجة مئوية4

درجة مئويةدرجة مئوية5

درجة مئويةدرجة مئوية6

درجة مئويةدرجة مئوية7

ال توجد رياحرياح خفيفةرياح شديدةالرياح

غائمةغائمة جزئّيًامشمسةالسماء

 كمل الفراغات، ثم استخدم الرموز إللداد تقرير لن  حوال الطقس اليومية.

الطقس عن  تقريري 

نقيس درجة الحرارة باستخدام       

ونقيس سرعة الرياح باستخدام        

22
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انظر إلى الصور، ماذا تالحظ؟ كيف نشأت هذه التكوينات؟

والصخور الرمال 

الصحراء البيضاءكثبان رملية

هضبة بوليفيا

التواصل

23 الصف الثاني االبتدائي
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طريق متآكل بالقرب من المحيط

انظر إلى الصور، ماذا تالحظ؟ 

والتربة المياه 

األخدود الملون في سيناء

ماء يتدفق مختلط بالطين
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تدمير أو تحطيم أشياء من صنع اإلنسان.

ملحوظة للمعلم: صّد  الملاقشات التالية إما من لجل التوضيح لا توليف نماذج للطالب كي يتبعوها.

يقول المعلم ما يلي: ما يحدث في الطبيعة مدهش. دعونا نجري تجارب لنرى ماذا سيحدث لنا. أنتم في مجموعات بالفعل. 
هذه المرة عندما نعمل مًعا، سوف يكون لكل شخص وظيفة معينة. وللبدء، هناك اثنان من كل مجموعة سيكونان مسئولين عن 

اللوازم. من فضلكم، اختاروا من سيكونون مسؤولين عن أدوات التجربة.

يقوم التالميذ بما يلي: تعيين اثلين من كل لفيق كي يكونا مسئولين صن لداات التجفبة..

ملحوظة للمعلم: تأكد من تجهيز لداات التجفبة.. اصفض صلى التالميل ما هي لداات التجفبة التي سيختارانها نظًفا إلى لن التجفبة تختلف 
ف التوجيهات لي مهام العفيق للتالميل لي كل  قلياًل. )ستختار بعض المجموصات الكواب لسكب المياه االبعض اآلخف زجاجات الفش(. غّيِ

مجموصة حسب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: سيكون قائد الفريق شخًصا آخر على هذا التلميذ التأكد من اتباع التوجيهات. اختاروا قائد فريق اآلن. 
مسئولو أدوات التجربة، من فضلكم اختاروا أدوات التجربة التي تريدونها.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار قائد للعفيق اتجميع لداات التجفبة.

يقول المعلم ما يلي: عمل رائع حتى اآلن! ما زالت لدينا مهن أخرى للفرق. يحتاج كل فريق إلى قائد يدير الحوار ويساعد في 
إدارة النقاشات بسالسة. تحتاجون أيًضا إلى مدّون  للمالحظات للتأكد من تسجيلها في كتاب التلميذ. من فضلكم، اختاروا قائد 

النقاش ومدّون  المالحظات اآلن.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد دار لكل لفد لي المجموصة.

5.يقول المعلم ما يلي: اآلن تم اختيار المهام، هيا ننتقل إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ "تآكل التربة". بمجرد الوصول 
إلى الصفحة، اقرءوا اإلرشادات بصمت واستخدموا وقًتا للتفكير في السؤال. ال تكتب أي شيء، فكر في السؤال فقط.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة اإلرشادات االتعكيف لي السؤا .

يقول المعلم ما يلي: سنجري تجربة لنرى بأنفسنا آثار تآكل التربة. هناك سؤاالن نريد اإلجابة عنهما، فما هما؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميل لقفاءة اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة سؤالين لمام العصل.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة السئلة صلى السبورة للفجوع إليها خال  التجفبة

ا، شكرا لك على قراءة األسئلة بصوت عاٍل. إن العثور على إجابات عن هذه األسئلة هو الهدف من  يقول المعلم ما يلي: جيد جّدً
روا في هذه األسئلة قبل أن تبدأ التجربة. إذا كان لديكم أي سؤال ال تستطيعون اإلجابة عنه كمجموعة أثناء إجراء  تجربتنا. فّكِ

التجربة، فليرفع أحد أعضاء الفريق يديه وسوف أقدم له المساعدة. هل لدى أي منكم أي أسئلة قبل أن نبدأ؟

يقوم المعلم بما يلي: اإلجابة صن السئلة

6. يقول المعلم ما يلي: إلجراء تجربة ناجحة، علينا أن نعمل مًعا ونتبع اإلرشادات. سأبدأ بـ تمثيل كل خطوة. ال تنسوا أننا 
كعلماء نتبع إجراءات دقيقة لنتأكد من دقة النتائج التي توصلنا إليها. من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تجربة عن 

تآكل التربة. ال تنسوا أن لكل فرد في المجموعة مهمة معينة، ومع ذلك فأنتم جميًعا مسئولون عن كتابة مالحظاتكم الخاصة.

يقوم التالميذ بما يلي: االستعداد للتجفبة.

يقوم المعلم بما يلي: تقديم إيضاحات، امساصدة التالميل صلى تجهيز المواد، امفاقبتهم للتأكد من لنهم يتبعون السلوك المطلوب صلد 
الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: ُتسمى األداة التي سنصنعها إلجراء تجربتنا "منضدة تدفق المياه".

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كلمة "ملضدة تدلق المياه" صلى السبورة.

يقول المعلم ما يلي: أواًل، عدوا في مجموعتكم بصوٍت عاٍل 1، 2، 3 وهكذا، حتى يحصل كل فرد في المجموعة على رقم. 
ستتبادلون األدوار بدايًة من الرقم 1 ثم تستعدون وتبدأون التجربة.

يقوم التالميذ بما يلي: العّد بصوٍت صاٍ  االتأكد من استعداد للفاد المجموصة.

يقوم المعلم بما يلي: تصميم نموذجا الخاص ليستعفضا لمام التالميل لا االستعانة بملضدة تدلق المياه التي صممتها إحدى 

التعاون

24
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ر ني هذه األسئلة قبل  ن تبد  التجربة، ثم اكتب إجابتك بعد إجرائها. نّكِ

التربة تآكل 

التربة تآكل   جب لن هذه األسئلة بعد إجراء تجربة لن 

1. كيف ُتحرك المياه والرياح التربة؟

2. كيف يؤثر تآكل التربة في األرض؟

25

ارسم صورة  و اكتب نقرة توضح ما يحدث للتربة.الخطوة

النفخ في المادة 
الجافة

سكب المياه  أو  رش المياه  )ضع دائرة حول أحد االختيارات(

30 ثانية

دقيقة واحدة

دقيقتان

الصف الثاني االبتدائي
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اتبع تعليمات المعلم.

التربة تآكل  عن  تجربة 

كيف سالدتك هذه التجربة ني نهم لملية تآكل التربة؟
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المجموصات. استعفاض طفيقة إصداد ملضدة تدلق المياه خطوة بخطوة. اإلشارة إلى التالميل التباع كل خطوة تكملها. لا  خطوة هي 
استعفاض تآكل التفبة بععل الفياح.

اضع صحيعة صلى الملضدة اصلى الرض. اضع حوض صلى الرض لجمع لا مياه قد تتدلق من ملضدة تدلق المياه. اضع تفبة  •
لا رما  جالة صلد طفف الوصاء بعيًدا صن العتحة.

تمثيل اللعخ لي الفما  لا التفبة بفلق باستخدام شعاطة. شفح لهمية اللعخ بفلق لي التفبة لا الفما  حتى ال تلحق الضفر  •
بأحدهم.

التوقف ليبدل التالميل ملاقشة ما يالحظونا لي مجموصات، اإدارة ملاقشة موجزة مع العصل بأكملا. طلب تسجيل مالحظاتهم لي  •
كتاب التلميل.

توزيع لجزاء التفبة انثفها حتى تمأل قفابة ثلث الصيلية لا نصعها. يجب لن يكون سمك التفبة قفابة 2 سم. رلع لحد لطفاف  •
الصيلية المحملة بالتفبة قفابة 2 سم باستخدام كتب لا حواجز خشبية.

توزيع رشاش مملوء بالمياه لا كوب مياه صلى كل مجموصة. إخبار التالميل لنهم يجفان تجفبتين ملعصلتين. إرشاد التالميل إلى  •
اضع دائفة حو  المفبع المكتوب ليا "30 ثانية" سواء لقامت المجموصة بالتجفبة صن طفيق سكب المياه لا رشها. جعل التالميل 

يستلتجون لن الفشاش يفمز إلى )المطف( الن المياه المسكوبة تفمز إلى )المياه الموجودة لي لحد الماكن(.
توجيا التالميل إلى سكب المياه ببطء لي مكان ااحد لمدة 30 ثانية. ستتساقط المياه بصورة متكفرة لمحاكاة هطو  المطار  •

لمدة 30 ثانية. تحديد مدة زملية للعصل بأكملا ابعدها استدصاء التالميل ليلظفاا )دان لمس لا شيء( إلى نتائج ما قاموا با.
تفك التالميل يتحدثون بعضهم مع بعض داخل مجموصاتهم، امن ثم يسجلون ما يفانا. قد يجد التالميل لنا من السهل رسم  •

صورة لللتائج لي العمود الثاني بداًل من كتابتها نصّيًا. تلكيف التالميل لنا غيف مسموح لهم بلمس التفبة.
تكفار الخطوات مع العتفتين الزمليتين الباقيتين اذلك بعدما يلتهي التالميل من التسجيل. •
بمجفد انتهاء التالميل من إجفاء ثالث دارات اتسجيل اللتائج، يبدل المعلم معرض التجول حتى يشاهد التالميل بعضهم نتائج  •

بعض.

يقوم التالميذ بما يلي: استكما  المالحظة، االعمل لي مجموصات.

يقول المعلم ما يلي: شاهدت نتائج مثيرة لالهتمام. أتساءل: لماذا تختلف النتائج؟

يقوم المعلم بما يلي: تجميع التالميل حو  إحدى ملاضد تدلق المياه التي تعفض تآكل التفبة بألضل شكل. اإلشارة إلى صملية تآكل 
التفبة من مكان تحفك الفما  اآخف نقطة اصلت إليها. الحديث صن مصدر المياه اكيف يبدا صلى الرض.

ملحوظة للمعلم: قد يتوقع التالميل لن يصلوا جميًعا إلى اللتائج نعسها بالضبط. للا تحدث معهم صن اختالف طفيقة كل ملهم لي إصداد 
الملضدة، ااختالف مقدار المياه المسكوبة اهكلا. كما هو الحا  لي الطبيعة، لن تعفض هله التجارب اللتائج نعسها. الي المقابل، يجب 

لن يكون التالميل قادرين صلى التعفف صلى صالمات حداث تآكل التفبة حيث يلقل الماء التفبة بعيًدا إلى لماكن مختلعة لي الصيلية.
يقول المعلم ما يلي: أعتقد أنكم اآلن فهمتم مفهوم تآكل التربة. لننظف المكان وبعدها نجب عن السؤالين السابقين.

يقوم المعلم بما يلي: تقديم إرشادات معيلة بخصوص صملية التلظيف إذا لزم المف.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أجرينا اليوم مناقشات مفيدة عن تآكل التربة. لنُعد إلى صفحة "تآكل التربة". فكروا فيما الحظتموه اليوم 
وأجيبوا عن السؤالين.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل التجفبة ااإلجابة صن السؤالين.

يقوم المعلم بما يلي: يشارك التالميل إجاباتهم مع زميل مجاور ايلاقشون ما لهموه اذلك إذا تولف اقت. 24
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الصف الثاني االبتدائي

ر ني هذه األسئلة قبل  ن تبد  التجربة، ثم اكتب إجابتك بعد إجرائها. نّكِ

التربة تآكل 

التربة تآكل   جب لن هذه األسئلة بعد إجراء تجربة لن 

1. كيف ُتحرك المياه والرياح التربة؟

2. كيف يؤثر تآكل التربة في األرض؟
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نظفة صامة الدرس 6

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، دعونا نتحقق من تقرير حالة الطقس. سيقوم التالميذ الذين تم اختيارهم في 
الدرس الماضي بقيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل صلد الحاجة لقيادة ملاقشة حو  حالة الطقس. تسجيل بيانات جديدة لي صعحة "تقفيفا صن 
الطقس". إثفاء الحوار ليشمل ممارسة المهارات الحسابية مثل اكتشاف العفاق،، اتفتيب الرقام، اتوضيح العالقات بين الرقام باستخدام 

الفموز >، =، <.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة حالة الطقس اإكما  بيانات اليوم لي مخطط حالة الطقس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على قيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميل إليجاد درجات الحفارة لي الليل ادرجة الحفارة الكبفى لي يوم الدرس التالي.

2. يقول المعلم ما يلي: عرفنا في الدرس السابق كيف يؤثر الطقس في األرض، وباألخص من خالل تآكل التربة. سنسجل خالل 
دقائق معدودة ما عرفناه عن تآكل التربة، حتى نستطيع تذكر الكلمة الجديدة. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ 

بعنوان "المفردات: تآكل التربة" ال بد أن تكون هذه الصفحة مألوفة لكم. اقرءوا اإلرشادات بمفردكم وأكملوا الصفحة.

يقوم المعلم بما يلي: ملح التالميل اقًتا لالنتهاء من الصعحة. يستطيع المعلم استخدام هله السئلة كتقييم تكويلي، لمساصدة التالميل، 
مساصدة التالميل بالشكل المالئم. يمكلك مفاجعة الصعحة مع العصل بأكملا قبل االنتقا  إلى الخطوة التالية.

3. يقول المعلم ما يلي: تحدثنا من قبل عن مشروع "شاِرك" لهذا الفصل. عنوان الفصل هو "النيل الذي أعرفه". سنبتكر إعالًنا 
إذاعًيا قصيًرا يذاع في الراديو يتحدث عن مدن يمكننا زيارتها تقع على ضفاف النيل. ولكي نبتكر هذا اإلعالن، علينا التعرف 

على بعض المدن المصرية. سنتعرف على مدينتنا خالل بحثنا عن إحدى المدن التي تطل على النيل. في رأيكم، كيف نستعين 
بمعلوماتنا عن قراءة الخرائط، والطقس، وتآكل التربة في مشروع "شارِك"؟

يقوم التالميذ بما يلي: ربط ما تعلموه مسبًقا بأهداف المشفاع.

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ اليوم بمدينتنا التي تضم الكثير من المعالم التي نفتخر بها. ما أكثر شيء يعجبكم في مدينتنا؟

يقوم المعلم بما يلي: بدء ملاقشة حو  ما يحبا التالميل لي مديلتهم. ربما يفكز التالميل صلى لماكن بعيلها مثل إحدى الحدائق لا 

14

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

الصف الثاني االبتدائي

درجة الحرارة بالليلدرجة الحرارة بالنهارالرياحالسماءرقم اليوم

درجة مئويةدرجة مئوية1

درجة مئويةدرجة مئوية2

درجة مئويةدرجة مئوية3

درجة مئويةدرجة مئوية4

درجة مئويةدرجة مئوية5

درجة مئويةدرجة مئوية6

درجة مئويةدرجة مئوية7

ال توجد رياحرياح خفيفةرياح شديدةالرياح

غائمةغائمة جزئّيًامشمسةالسماء

 كمل الفراغات، ثم استخدم الرموز إللداد تقرير لن  حوال الطقس اليومية.

الطقس عن  تقريري 

نقيس درجة الحرارة باستخدام       

ونقيس سرعة الرياح باستخدام        

26
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الصف الثاني االبتدائي

نّكر ني تعريف للكلمة الجديدة، ثم  كمل المخطط.

التربة تآكل  المفردات: 

الدرس

6

الرسم التوضيحيالتعريف

اكتب مثااًل يوضح تأثير تآكل التربة في األرض

الكلمة الجديدة:

تعلّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
تحديد مثا  لتآكل التفبة اذكفه. •
العصف الذهني كعفيق. •
اضع بفنامج لسائح لزيارة مديلتهم. •

يتحدث التالميل لي هلا الدرس صن مدنهم الهميتها. يمكلك 
دصوة لحد سكان الملطقة لا لحد لالياء المور ليتحدثوا صن 

مديلتك )لا ملطقتك( اتاريخها.

جولة •
السائح •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزات 

الساسية المعفدات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتكون

المحاسبية:
تقديم تغلية راجعة لعالة. •
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المدرسة، لا ربما يفكزان صلى الشخاص.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

ا بمدينتكم. وهذا يجعلني أفتخر بها. لنعمل مًعا ونفكر فيما نريد أن يعرفه  يقول المعلم ما يلي: يبدو أنكم فخورون جّدً
السائحون أو الزائرون عن مدينتنا؟

ملحوظة للمعلم: إذا استطعت إحضار لحد سكان الملطقة، لقدما إلى التالميل خال  هله المفحلة. اتحدث صن الماكن المميزة اما يمكللا 
القيام با لي كل ملها.

يقوم المعلم بما يلي: اضع من ست إلى ثماني قطع من ارق المخططات لي لرجاء العصل. اتوليف لقالم تحديد للتالميل لكتابة اإلجابات 
صلى كل ارقة.

يقول المعلم ما يلي: من يتذكر اسم المهنة التي من خاللها يحصل الناس على مساعدة أثناء سفرهم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة اللكار )السياحة(.

ا أفضل األماكن الموجودة  4. يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، يجب أن يعرف من يعمل في السياحة أو من يعمل مرشًدا سياحّيً
في منطقة ما. لنَر هل نستطيع كتابة قائمة بأفضل األماكن في مدينتنا؟ فكروا في أماكن تحبون زيارتها مع عائالتكم أو أماكن 

تريدون أن يراها الزائرون. أواًل، خذوا بضع لحظات من وقت التفكير .

يقوم التالميذ بما يلي: االستعانة بـ وقت التفكير للتعكيف لي للضل الماكن لي ملطقتهم.

يقول المعلم ما يلي: وضعت ورق مخططات في أرجاء الفصل حتى نستطيع العمل مًعا ونشارك ما لدينا من أفكارنا عن مدينتنا. 
أحتاج إلى مساعدتكم في تحديد ما سنكتبه على كل ملصق. مثاًل، لنكتب في أول ملصق كلمة "حديقة". )استعن بأحد األمثلة 

التي ذكرها التالميذ إن أمكن(. ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم حديقة مفضلة أو نشاط معين تحبون تأديته في الحديقة؟

يقوم التالميذ بما يلي: رلع اليدا لمشاركة اللكار.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميلين لا ثالثة لكتابة إجاباتهم صلى الملصق. ا تحديد للضل الماكن التي سُتعفض صلى الملصق اآلخف 
اذلك بعد لن يلتهي التالميل. تتضمن المثلة: مطاصم لا معالم تلكارية لا متاحف لا مفالق تفليهية. ثم تسجيل كل مكان لي ارقة مخططات 

ملعصلة حتى يتمكن التالميل من كتابة الشياء المهمة لي هلا المكان.

يقول المعلم ما يلي: واآلن سيحصل الجميع على فرصة االطالع على أفكار زمالئه وكتابة أفكاره الخاصة في المخطط. 
سنتحرك في مجموعات ناحية المخططات  ونتبادل األدوار في قراءة ما تحتويه وسنكتب أفكارنا. إذا كانت إجابتكم موجودة في 

المخطط، فال تكرروا كتابتها. وبداًل من ذلك، ضعوا عالمة )√( بجوارها كإشارة إلى أنها من األمور التي تفضلون القيام بها.

يقوم المعلم بما يلي: تقديم إرشادات للتالميل صن كيعية االنتقا  بين الملصقات. تلكيف التالميل بضفارة  اتباع السلوكيات المتوقعة 
امستوى الصوت الملخعض ا اقت زملي لكل مخطط. بعدما يطلع جميع التالميل صلى كل مخطط، يشيف المعلم إليهم لالستماع إلى 

اإلرشادات التالية. صلى لن يقف التالميل صلد آخف مخطط.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل اللكار الظاهفة صلى المخطط االتعاصل معها.

5.يقول المعلم ما يلي: يضم المخطط أفكاًرا كثيرة. ولذا، أريد التأكد أن الجميع استطاع قراءتها. سنطلع عليها مرة أخرى ونقرأ 
اإلجابات. عندما أقول "استديروا"، ستتجهون إلى المخطط التالي. تذكروا، لديكم وقت كاٍف للقراءة فقط. عندما تصلون إلى 

آخر مخطط، اتركوه واتجهوا إلى مقاعدكم؛ ألنكم شاهدتم هذا المخطط من قبل.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة المخطط االعودة إلى المقاصد.

يقول المعلم ما يلي: هناك الكثير من األنشطة يمكننا تأديتها في مدينتنا. هل شاهدتم شيًئا على المخطط لم تعرفوه؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: استفدنا جميًعا من هذه الطريقة لكي نفكر مًعا. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن السياحة في 
مدينتنا ممتعة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: لنستفد من هذه المعلومة وننظم جولة ليوم كامل في مدينتنا. ما معنى "جولة"؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.
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6. يقول المعلم ما يلي: يمكننا وضع برنامج زيارة للسائحين في مدينتا خالل تنظيم جولة ليوم كامل. انتقلوا إلى الصفحة 
التالية في كتاب التلميذ بعنوان "جولة في مدينتي". أرجو منكم قراءة اإلرشادات بصمت.

يقوم المعلم بما يلي: نسخ الجدا  الظاهف لي الصعحة صلى السبورة لثلاء بحث التالميل صن الصعحة.

يقول المعلم ما يلي: في وقت سابق من العام، وضعنا برنامًجا ألنشطتنا اليومية. هذا البرنامج شبيه به، إال أنه يتضمن أنشطة 
يمكن أن يؤديها السائح في مدينتنا. قبل أن نبدأ اختيار أماكن الزيارة، تخيلوا السائح أو السائحين الذين تريدون مساعدتهم. هل 

هو ولد أم بنت في عمركم؟ أم عائلة؟ أم مجموعة أصدقاء؟ فكروا للحظة واختاروا شخًصا يقوم بجولتكم المقترحة. وبعد ذلك، 
سجلوا أفكاركم في أول سطر فارغ في الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: االستعانة بـ وقت التفكير لتخيل سائح لا مجموصة من السائحين، اتسجيل اإلجابة لي كتاب التلميل.

يقول المعلم ما يلي: تعرفون اآلن من سينضم إلى جولتكم، عودوا بذاكرتكم إلى قائمة أماكن الزيارة ، واختاروا أربعة أماكن 
تعتقدون أن هذا السائح أو هذه المجموعة ستستمتع فيها كثيًرا. اكتبوا اختياراتكم األربعة في أول مربع في الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل لربعة مواقع ليزارها السائحون.

يقوم المعلم بما يلي: التفكير بصوت مرتفع لي طفيقة التخطيط لبفنامج الزيارة، االتحدث صن الوقت المستغفق لي كل مكان، اتحديد 
الاقات االماكن التي سيتلاا  ليها السائحون طعامهم اهكلا. العودة إلى مخططات اللكار من حين آلخف من لجل التمثيل مع 

االستعانة بالتخطيط المسبق لتلظيم الجولة. التوقف قبل االنتهاء من اضع البفنامج بأكملا من لجل تشجيع التالميل صلى االبتكار ااإلبداع.

يقول المعلم ما يلي: بهذه الطريقة أحب أن أبدأ رحلتي. واآلن، ستصبحون قادرين على وضع برنامج رحلة مميزة ألحد 
السائحين. إذا كنتم ترغبون في معاينة أحد المخططات التي وضعناها سابًقا، فعليكم االتجاه نحوها بهدوء شديد. تذكروا، كل 

فرد منكم يعمل بمفرده. وسنقوم بمشاركة الخطط التي وضعناها حينما ننتهي.

يقوم التالميذ بما يلي: اضع بفنامج رحالت محلية مدتها يوم ااحد.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  لمساصدة التالميل. بمجفد انتهاء التالميل، يشجعهم المعلم صلى مشاركة تالميل آخفين ممن يجلسون صلى 
مقفبة ملهم اقد انتهوا من صملهم ليًضا، لا يطلب المعلم ملهم تقديم يد العون للتالميل اللين يواجهون مشكلة لي اتخاذ القفار لا تسجيل 

اللكار.

7. يقول المعلم ما يلي: أستطيع رؤية بعض الخطط التي تم إعدادها ألحد السائحين جيًدا. وأعرف أنكم ترغبون في المشاركة. 
لنقم بـ رلع األيدي وتكوين ثنائيات لمشاركة بفامجلا.

يقوم التالميذ بما يلي: إيجاد زميل، ااالستماع لا، امشاركة اللكار.

يقوم المعلم بما يلي: تكفار العملية مفة لا مفتين، اإتاحة الوقت لكال التلميلين لمشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: عودوا إلى مقاعدكم من فضلكم. وضعوا كتاب التلميذ جانًبا واستعدوا لفقرة الختام.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  8. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: استمتعت بسماع الخطط التي أعددتموها. ولختام اليوم، دعونا نشارك األفكار التي استمعتم إليها من 
تالميذ آخرين عن برامجهم—واألماكن التي تعتقدون أنها سيكون من الممتع زيارتها. سأكتب اسًما باستخدام عصّي األسماء، 
وبعد ذلك، يمكنكم المشاركة السريعة لبعض األفكار األخرى. ال تنسوا أنكم تشاركون فكرة شخص آخر. ولذا، فعليكم ذكر اسم 

صاحب الفكرة التي تشاركونها.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل العمل اللا قاموا با اليوم.

يقول المعلم ما يلي: عند عودتكم إلى المنزل الليلة، حاولوا مشاركة ما لديكم من أفكار عن رحلتكم مع عائالتكم. واسألوا 
عائالتكم عن أكثر أجزاء الرحلة التي شّدّت انتباههم  وجعلتهم متحمسين.

27

تحديد  ربعة  ماكن للزيارة

.1
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.3
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الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

استعن بما تعرنل من معلومات لن مدينتك لوضع برنامج زيارة للسائحين.

مدينتي  في  جولة 

في رأيك، من سيرغب في االنضمام إلى هذه الجولة؟

المحاسبية
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نظفة صامة الدرس 7

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، دعونا نتحقق من تقرير حالة الطقس. سيقوم التالميذ الذين تم اختيارهم في 
الدرس الماضي بقيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل صلد الحاجة لقيادة الملاقشة حو  حالة الطقس. اتسجيل بيانات جديدة لي صعحة "تقفيفا صن 
الطقس". اإثفاء الحوار ليشمل ممارسة المهارات الحسابية مثل اكتشاف العفاق، اتفتيب الرقام، اتوضيح العالقات بين الرقام باستخدام 
الفموز <، =، ا>. لتجميع بيانات لكثف، اسأ  التالميل ما إذا كانوا قد الحظوا لا لنماط لدرجات الحفارة المسجلة لم ال. اتشجيع التالميل 
صلى استخدام المصطلحات الحسابية لي الشفح من لجل توصيل قيم درجة الحفارة بحالة الطقس اتأثيف الطقس لي القفارات اليومية، 

مثل اختيار الملبس، االلشاطات، اغيفها.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة حالة الطقس اإكما  بيانات اليوم لي مخطط حالة الطقس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على قيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميل إليجاد درجات الحفارة لي الليل ادرجة الحفارة الكبفى لي يوم الدرس التالي.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا شاركتم برنامج رحلتكم مع عائالتكم. أبقوا أيديكم مرفوعة إذا كنتم ترغبون في 
مشاركة رد فعل عائالتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة امشاركة التغلية الفاجعة الخاصة بهم.

2. يقول المعلم ما يلي: نشعر بالفخر بمدينتنا. وأتصور أن األشخاص في مختلف مدن مصر يشعرون بالفخر بمدنهم أيًضا. 
سنتعلم اليوم المزيد عن األماكن األخرى المراد زيارتها في مصر. وبعد ذلك، سنتشارك األمور التي تعلمناها مع زمالئنا.
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الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

الصف الثاني االبتدائي

درجة الحرارة بالليلدرجة الحرارة بالنهارالرياحالسماءرقم اليوم

درجة مئويةدرجة مئوية1

درجة مئويةدرجة مئوية2

درجة مئويةدرجة مئوية3

درجة مئويةدرجة مئوية4

درجة مئويةدرجة مئوية5

درجة مئويةدرجة مئوية6

درجة مئويةدرجة مئوية7

ال توجد رياحرياح خفيفةرياح شديدةالرياح

غائمةغائمة جزئّيًامشمسةالسماء

 كمل الفراغات، ثم استخدم الرموز إللداد تقرير لن  حوال الطقس اليومية.

الطقس عن  تقريري 

نقيس درجة الحرارة باستخدام       

ونقيس سرعة الرياح باستخدام        

تعلّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
البحث صن مدن مصف باستخدام التكلولوجيا. •
التعاان لتحديد المعلومات المهمة. •
تحديد المهام اإكما  لهداف محددة. •
ملاقشة التعاصيل الساسية لي قصة. •

سيستخدم التالميل لجهزة الكمبيوتف لي إجفاء بحث صن درس اليوم. اللا، ليحب صلى المعلم تحديد الكيعية التي 
سيبحث بها التالميل صن المعلومات اكيعية تجميع تلك المعلومات، لضاًل صن إتاحة بيانات صن حالة الطقس لا موارد 
لتسهيل جمع بيانات صن حالة الطقس لي كل مديلة. ُيقّسم التالميل إلى ست مجموصات، صلى لن تتولى كل مجموصة 

مهمة البحث صن موقع مختلف. اختيار إحدى المدن المعفالة لدى لغلب التالميل االتي يمكن إجفاء بحث صلها كأحد 
المواقع السالف ذكفها. المواقع الخمسة المتاحة: لسوان، السيوط، االعيوم، االجيزة، ااإلسكلدرية. إذا لم تكن 

المدرسة مزادة بوسائل تكلولوجية حديثة، لعلى المعلم إحضار نسخة ارقية من الموارد المتاحة صلى اإلنتفنت، لا 
كتيبات، لا مجالت، لا كتب تضم معلومات صن كل مديلة. يجب تضمين معلومات صن المواقع الشهيفة التي يجب 

زيارتها احالة الطقس الحالية.

العيوم •
اإلسكلدرية •
لسوان •
لسيوط •
الجيزة •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزات 

الساسية المعفدات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتتعايش مع اآلخفين

المشاركة:
اإلدارة االتلظيم العاصالن للمهام. •
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يقوم المعلم بما يلي: كتابة قائمة صلى السبورة بأسماء المدن التي سيجفا التالميل بحًثا صلها. ااضع صالمة صلى المدن التالية: لسوان، 
السيوط، االعيوم، االجيزة، ااإلسكلدرية صلى خفيطة التلميل، لي صعحة "مديلة الجيزة صلى الخفيطة" اإتاحة العفصة للتالميل بالمساصدة 

لي اختيار مديلتين لا ثالث مدن لخفى إلضالتها إلى القائمة.

 يقول المعلم ما يلي: عودوا إلى الصفحة السابقة "مدينة الجيزة على الخريطة" 
في كتاب التلميذ. واعملوا مع زميل مجاور إليجاد موقع كل مدينة من المدن التي كتبتها في القائمة على الخريطة.

ملحوظة للمعلم: لدمج مادة الفياضيات، اطلب من التالميل تقديف المسالات بين تلك المدن باستخدام مسطفة قياس كتلك الموضحة لي 
م تمارين رياضية بشكل لكبف من خال  دمج مسائل الجمع االطفح إليجاد المسالات بين مديلتين لا لكثف. يتطلب القيام بهلا  الدرس 4. قّدِ
اللشاط استخدام مهارة التعكيف اللاقد، حيث يجب صلى التالميل اتخاذ قفار إما بالجمع لا الطفح بلاًء صلى االتجاه اللا تقع صليا كل مديلة 

من المدن الخفى.

يقول المعلم ما يلي: لدنيا اآلن فكرة عن موقع كل مدينة من تلك المدن على خريطة مصر، فهيا نجري بحثًا لنكتشف األمور 
التي سنفعلها في كل مدينة. انتقلوا من فضلكم إلى صفحة "زيارة إحدى المدن" واقرءوا اإلرشادات.

يقوم المعلم بما يلي: تحديد المجموصات التي سيلضم إليها التالميل اتخصيص مديلة لكل مجموصة إلجفاء البحث صلها. اتقديم اللصائح 
االتعليمات صن كيعية إجفاء البحث، بلاًء صلى المواد المتاحة. لي حالة استخدام لجهزة الكمبيوتف، يجب تلكيف التالميل باستخدام الجهزة 
استخداًما جيًدا اتوجيههم إلى المواقع اإللكتفانية اآلملة. لما لي حالة استخدام الكتب لا الكتيبات لا المقاالت، لقد يحتاج التالميل إلى 
تشارك تلك اللسخ داخل المجموصة. لضاًل صن تزايد كل مجموصة بمعلومات صن حالة الطقس لي المديلة المخصصة لهم، إذا لم تكن تلك 

المعلومات متولفة لي مورد آخف.

ملحوظة للمعلم: تشيف اإلرشادات الملكورة لدناه إلى تحديد 30 دقيقة إلجفاء البحث. إذا كانت هله لا  مفة يستخدم ليها التالميل 
التكلولوجيا لثلاء إجفاء البحاث، لقد تحتاج إلى المزيد من الوقت. إذا كلت تستخدم المواد المطبوصة، لقد تحتاج إلى مجموصات 

للمشاركة؛ مما قد يزيد ليًضا من الوقت المستغفق إلكما  البحث البسيط. قد تحتاج ليًضا إلى تمثيل العثور صلى المعلومات بكعاءة 
باستخدام إما التكلولوجيا لا المواد المطبوصة. ربما يكون الهدف من إجفاء لا تعديل هو اضع البحث المطلوب لي خطوات، صلى لن 

يستغفق اقت كل متطلب من المتطلبات حوالي 5-10 دقائق )لمور صليك القيام بها، المسالة من مديلتك، اما إلى ذلك(. االهدف هو إتاحة 
العفصة للتالميل للعمل مًعا دان طلب مساصدة المعلم لثلاء إجفاء بحث بسيط، باستخدام مهارَتي التعاان االتواصل.

يقول المعلم ما يلي: لديكم 30 دقيقة إلجراء بحثكم. تحدثوا مع فريقكم وقّسموا المهام داخل المجموعة. من سيكون مسئواًل 
عن العثور على المواقع المحلية المراد زيارتها؟ من سيكون مسئواًل عن إيجاد حالة الطقس وقياس المسافة بين المكان الذي 

نعيش فيه والمدينة؟ اختاروا قائًدا للمجموعة، ليكون مسئواًل عن ضمان أن كل فرد من أفراد المجموعة يكمل مهمته في الوقت 
المحدد. كما سيساعد القائد باقي المجموعة في العثور على المعلومات. خذوا وقتكم اآلن لتحديد المهام.وعلى كل تلميذ وضع 

دائرة حول مهمته.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا كعفيق لتحديد الداار.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. تأكدوا من مساعدة بعضكم بعًضا بعد االنتهاء من مهمتكم األساسية. واعملوا مًعا كفريق واحد. 
إذا كانت لديكم أي أسئلة، فسنستخدم استراتيجية طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم. من منكم يرغب في إنعاش ذاكرة 

التالميذ بشأن هذه االستراتيجية؟

يقوم التالميذ بما يلي: شفح الهدف من طفح السؤا  صلى ثالثة تالميل آخفين قبل طلب المساصدة من المعلم.

يقول المعلم ما يلي: سيكون كل واحد منكم مسئواًل عن إخبار باقي التالميذ في الفصل، ولذا يجب أن تكون المعلومات كاملة. 
تأكدوا أنكم تعملون مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  لي لنحاء العصل امساصدة التالميل لثلاء إجفاء البحث صلد الحاجة، اتجميع التالميل مًعا مفة لخفى بعد 
مفار 30 دقيقة. اإتاحة لتفة زملية قصيفة لكل التالميل للتأكد من حصولهم صلى المعلومات الضفارية لمشاركتها سوّيًا.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم مًعا على نحٍو رائع. في الدرس القادم، سنشارك معلوماتنا مع باقي التالميذ. أما اآلن، 
فلنقرأ قصة عن حسام وأصدقائه. لننتقل إلى الصفحة التالية: "حسام في زيارة إلى مدينة الغردقة" في كتاب التلميذ. بمجرد أن 

تعثروا على الصفحة، اقرءوا اإلرشادات، ثم اعملوا مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: قفاءة القصة مع زميل.

يقول المعلم ما يلي: هل وجدتم أي صعوبة في القراءة؟

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل الكلمات التي ال يعفلها التالميل صلى السبورة  اتلقين التالميل كيعية نطق هله الكلمات. تفك الكلمات صلى 
السبورة للتالميل كمفجع لهم. اإصادة قفاءة القصة بصوٍت صاٍ  للتالميل صلد الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: هل زار أحدكم الغردقة من قبل؟ هل لديكم أي معلومات عنها؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب.
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الصف الثاني االبتدائي

حدد مدينتك للى الخريطة. صل مدينتك بالجيزة التي توجد بها األهرامات. استخدم مقياس الرسم 
لتحديد المسانة من مدينتك إلى الجيزة.

الخريطة على  الجيزة  مدينة 

كم قطعة مستقيمة كاملة من قطع مقياس الرسم توجد بين مدينتنا ومدينة الجيزة؟ 

كم تبعد الجيزة عن مدينتك؟ 

باستخدام عدد القطع المستقيمة الكاملة، احسب المسافة هنا:

50 1000 كم

اإلسكندرية بورسعيد

المنيا

الخارجة

قنا
سوهاج

بني سويف

الغردقة

األقصر

إدفو

مطروحطنطااإلسماعيلية

السويس

العريش

القاهرة

الفيوم

الجيزة

بحيرة ناصر

شرم الشيخ

الطور

أسيوط

سيوة

موط

أسوان

29

 شياء سنراها  ماكن سنزورها

الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

تعاون مع نريقك لتتعرف  كثر للى إحدى المدن المصرية. اكتب معلوماتك ني األسفل واستعد 
لعرض هذه المعلومات  مام زمالئك.

زيارة إحدى المدن

أبحث عن: 

الطقس  أماكن سنزورها  المسئول عن حساب المسافة  القائددوري:

الدرس
7

المشاركة

31 الصف الثاني االبتدائي

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

اقر  القصة مع زميلك المجاور، ثم ضع خًطا  سفل الكلمات الجديدة التي ال تعرنها.

الغردقة إلى مدينة  حسام في زيارة 

َطرق حسام باب منزل نور التي لم يرها منذ عدة أيام. فحسام لديه أخبار 
جديدة يريد أن ينقلها إلى نور وعائلتها.

فتحت نور الباب وقالت: "مرحًبا يا حسام. أفكر أنا وأخي في األماكن التي 
سنزورها خالل رحلتنا."

كان حسام متحمًسا بشدة لمشاركة تفاصيل رحلته مع سمير ونور. "لدّي 
فكرة أريد أن أشاركها معكما. عدت منذ فترة قصيرة من مدينة الغردقة 

واستمتعت بهذه الرحلة كثيًرا. لذلك يمكنكما إضافة الغردقة إلى قائمتكما."

سأله سمير: "ماذا شاهدت في الغردقة؟"

عرض حسام على سمير ونور بعض الصور وقال: "هناك شواطئ جميلة في 
الغردقة كما أنها تطل على البحر األحمر. وتتميز بطقس دافئ في النهار 
وبارد في الليل. تعلمت الغوص تحت المياه وشاهدت الشعب المرجانية. 
ا وأنا في أعماق المياه. هناك أيًضا مطاعم تقدم طعاًما  وكنُت حذًرا جّدً

لذيًذا."

نظر سمير إلى نور وقال: "أعتقد أن فكرة حسام رائعة. ال تطل الغردقة على 
النيل، ومع ذلك سنضيفها إلى قائمتنا. شكًرا يا حسام."
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يقول المعلم ما يلي: هّيا نتحدث عن القصة. سأكتب بعض األسئلة على السبورة. تحدثوا عن األسئلة في مكانكم. إذا لم تفهموا 
شيًئا في القصة، فتحدثوا عنها في مجموعتكم.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة لسئلة صلى السبورة ليلاقشها التالميل، مثل:
ماذا كان يععل سميف انور صلدما جاء حسام لزيارتهم؟ •
هل استمتع حسام بفحلتا؟ كيف صفلتم ذلك؟ •
لماذا يلبغي صلى حسام لن يكون حلًرا اقت الغوص؟ •
ما هي الحداث التي ما زلتم تسألون صلها لي القصة؟ •
التجو  لي لرجاء العصل ااالستماع لمحادثات التالميل. اإدارة حوار حو  السئلة المشتفكة بين المجموصة بالكامل. •

يقول المعلم ما يلي: أنا فخور بكم ألنكم تستطيعون مناقشة القصة بمفردكم. من فضلكم وجهوا الشكر إلى مجموعتكم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  3. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أنا فخور بكم لتعاونكم بشكل جيد اليوم. هّيا نشارك كيف ساعد بعضكم بعًضا اليوم؟ سأستخدم عصّي 
األسماء الختيار أول تلميذ، ثم سنقوم بـ المشاركة السريعة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما تعلموه بعضل مساصدة الزمالء.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على إظهار تعاونكم اليوم. في الدرس القادم، ستشاركون ما قمتم به اليوم.
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نظفة صامة الدرس 8

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، دعونا نتحقق من تقرير حالة الطقس. سيقود التالميذ ممن وقع عليهم االختيار 
في الدرس السابق تقريًرا عن حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل صلد الحاجة إلى قيادة الملاقشة حو  حالة الطقس. اتسجيل بيانات جديدة لي صعحة "تقفيفا صن 
الطقس".اإثفاء الحوار ليشمل ممارسة المهارات الحسابية، مثل اكتشاف العفاق، اتفتيب الرقام، اتوضيح العالقات بين الرقام باستخدام 
الفموز >، =، <. لتجميع بيانات لكثف، اسأ  التالميل ما إذا كانوا قد الحظوا لا لنماط لدرجات الحفارة المسجلة لم ال. اتشجيع التالميل 
صلى استخدام المصطلحات الحسابية لي الشفح من لجل توصيل قيم درجة الحفارة بحالة الطقس اتأثيف الطقس لي القفارات اليومية، 

مثل اختيار الملبس، االلشاطات، اغيفها.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة حالة الطقس اإكما  بيانات اليوم لي مخطط حالة الطقس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على قيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميل إليجاد درجات الحفارة لي الليل ادرجة الحفارة الكبفى لي يوم الدرس التالي.

ا نبدأ اليوم بالنظر إلى الجدول الذي سنستخدمه في مشروع "شاِرك" الخاص بنا. افتحوا كتاب  2. يقول المعلم ما يلي: هّيَ
التلميذ على صفحة "أقّيم نفسي".

يقوم المعلم بما يلي: مفاجعة الجدا  بالتعصيل مع التالميل، ثم إجابة لا لسئلة اتوضيح التوقعات للتالميل.

يقول المعلم ما يلي: نعرف اآلن أهدافنا، سنعمل في فريق لتقديم إعالن إذاعي لنعلن عن المدينة التي بحثتم عنها أمس. 
هدفكم هو إقناع اآلخرين أن مدينتكم هي إحدى المدن الجميلة التي يجب زيارتها.

يقوم المعلم بما يلي: تفتيب التالميل لي مجموصات البحث الصلية.

3. يقول المعلم ما يلي: هّيا نفكر في اإلعالنات التي قمتم بها في بداية هذا العام. ما هي خصائص اإلعالن لجذب اهتمام 
المستمعين؟

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لأللكار.

يقوم المعلم بما يلي: مواصلة ملاقشة اإلصالن اطفح السئلة مثل:
ما هو لا  شيء استمعتم إليا لي اإلصالن؟ •
ما هو آخف شيء استمعتم إليا لي اإلصالن؟ •
ما هي لنواع الكلمات المستخدمة لي اإلصالن االتي تساصدك لي تخيل الملتج الُمعلن صلا؟ •
لماذا تستمف لي االستماع لإلصالن؟ •

4. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة إعالن إذاعي من ابتكار األصدقاء. هذا نموذج من نص إعالن إذاعي، 
مثل الذي ستقومون بتصميمه في مشروع "شاِرك" الخاص بكم. كونوا على استعداد للمتابعة أثناء قراءتي بصوٍت عاٍل.
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الصف الثاني االبتدائي

درجة الحرارة بالليلدرجة الحرارة بالنهارالرياحالسماءرقم اليوم

درجة مئويةدرجة مئوية1

درجة مئويةدرجة مئوية2

درجة مئويةدرجة مئوية3

درجة مئويةدرجة مئوية4

درجة مئويةدرجة مئوية5

درجة مئويةدرجة مئوية6

درجة مئويةدرجة مئوية7

ال توجد رياحرياح خفيفةرياح شديدةالرياح

غائمةغائمة جزئّيًامشمسةالسماء

 كمل الفراغات، ثم استخدم الرموز إللداد تقرير لن  حوال الطقس اليومية.

الطقس عن  تقريري 

نقيس درجة الحرارة باستخدام       

ونقيس سرعة الرياح باستخدام        
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المحتوى الدراسي


 أستطيع تقديم معلومات عن 

إحدى المدن المصرية بمساعدة 
المعلم أو أحد زمالئي. 

 
أستطيع تقديم  معلومات دقيقة 

عن إحدى المدن المصرية. 

  
أستطيع تقديم معلومات دقيقة، 

ومشوقة، ومثيرة لالهتمام عن إحدى 
المدن المصرية. 

جودة األداء


تحدثت بصوت منخفض دون 
إظهار أي تعبيرات أو لم أقدم 

المعلومات بشكل واضح. 

 
 تحدثت بوضوح وعبرت بشكل 

جيد. 

  
تحدثت بوضوح وعبرت بشكل رائع 

وكنت أتفاعل مع اآلخرين. 

المهارات الحياتية


أحتاج إلى مساعدة في تقديم 
التغذية الراجعة واالستفادة 

منها بفاعلية.

 
أقدم تغذية راجعة عامة مفيدة 
وأستفيد من التغذية الراجعة 

األخرى لتحسين أدائي.

  
أقدم تغذية راجعة محددة مفيدة 

وأستفيد من التغذية الراجعة األخرى 
لتحسين أدائي.

ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذل حققتل. اقر  كل لبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ

نفسي أقّيم 
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استمع الر المعلم أثناء قراءة اإلعالن واتبع تعليماته.

إذاعي إعالن  ابتكار 

مرحًبا بكم، معكم حسام. أنا في الغردقة بصحبة صديقّيَ نور وسمير.لسام:

مرحًبا بكم يا أصدقاءنا المستمعين.نور:

نور، أين سمير؟لسام:

)صوت قرقرة( آسف يا حسام. كنت تحت المياه استمتع برؤيةالمرجان. هل أستطيع العودة إلى سمير:
المياه؟

سمير، نحن على الهواء وأصدقاؤنا يستمعون.لسام:

آسف، مرحًبا. أنصحكم باالنضمام إلينا هنا في الغردقة. فنحن نستمتع كثيًرا هنا.سمير:

هذا صحيح، فالطقس جميل ودرجة الحرارة 21 درجة مئوية. والشمس تبدو رائعة.نور:

استمتعت باللعب مع أصدقاء جدد على الشاطئ وبنينا هرًما رملّيًا.لسام:

هل أستطيع اآلن العودة إلى المياه؟سمير:

سمير، ُكف عن المزاح.نور:

ال بأس يا نور. أوشك وقتنا على االنتهاء. أنصح مستمعينا جميًعا بزيارة الغردقة لكي تستمتعوا أنتم لسام:
وعائالتكم. فالطقس رائع، والبحر واألسماك جميلة، والطعام لذيذ.

نعم، تعالوا وشاركونا اللعب هناك. سيفوز من يصل إلى المياه أواًل. إلى اللقاء أصدقاءنا المستمعين.سمير:

الدرس

8

تعلّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
استخدام إيقاصات صوتية ملاسبة االتعبيف صن  •

المشاصف بطفيقة تالئم قفاءة اللص شعهّيًا.
تحديد العلاصف المهمة إلدراجها لي اإلصالن اإلذاصي. •
التعاان لكتابة نص إذاصي. •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •

التعلّم الحياتيةنواتج  المهارات 

تعلَّم لتكون

المحاسبية:
تقديم تغلية راجعة لعالة. •
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الصف الثاني االبتدائي

استمع إلى المعلم  ثناء قراءة اإللالن واتبع تعليماتل.

إعالن إذاعي من ابتكار األصدقاء

مرحًبا بكم، معكم حسام. أنا في الغردقة بصحبة صديقّيَ نور وسمير.حسام:

نا المستمعين.نور: مرحًبا بكم يا أصدقاء

نور، أين سمير؟حسام:

)صوت قرقرة( متأسف يا حسام. كنت تحت المياه استمتع برؤية الشعب المرجانية. هل أستطيع سمير:
العودة إلى المياه؟

سمير، نحن على الهواء وأصدقاؤنا يستمعون.حسام:

متأسف، مرحًبا. أنصحكم باالنضمام إلينا هنا في الغردقة. فنحن نستمتع كثيًرا هنا.سمير:

هذا صحيح، فالطقس جميل ودرجة الحرارة 21 درجة مئوية. والشمس تبدو رائعة.نور:

استمتعت باللعب مع أصدقاء جدد على الشاطئ وبنينا هرًما رملّيًا.حسام:

هل أستطيع اآلن العودة إلى المياه؟سمير:

سمير، ُكف عن المزاح.نور:

ال بأس يا نور. أوشك وقتنا على االنتهاء. أنصح مستمعينا جميًعا بزيارة الغردقة لكي تستمتعوا أنتم حسام:
وعائالتكم. فالطقس رائع، والبحر واألسماك جميلة، والطعام لذيذ.

نا المستمعين.سمير: نعم، تعالوا وشاركونا اللعب هناك. سيفوز من يصل إلى المياه أواًل. إلى اللقاء أصدقاء

الدرس

8
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يقوم المعلم بما يلي: قفاءة القصة بصوٍت صاٍ  من كتاب التلميل دان إظهار لا تعبيفات ااستخدام صوت رتيب.

يقوم التالميذ بما يلي: المتابعة لثلاء قفاءة المعلم.

يقول المعلم ما يلي: هل أعجبتكم القصة عن أصدقائنا؟ لماذا وِلَم ال؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا الملاقشة حو  صدم إظهار مشاصفهم صلد القفاءة. سؤا  التالميل صن كيعية قفاءة القصة باستخدام نبفة 
صوت مختلعة إلظهار المشاصف االتعبيفات. يقفل كل تلميل جملة ااحدة بصوٍت صاٍ  ايستخدم التعبيف الملاسب من خال  االصتماد صلى 
مستوى التلميل الدبي. يختار المعلم جماًل معيلة تتم قفاءتها بصوٍت صاٍ  مع استخدام ثالثة لا لربعة تعبيفات صوتية مختلعة إذا اجد 

التالميل صعوبة لي قفاءة اللص كاماًل، ثم يطلب من التالميل تحديد لكثف نسخة ملاسبة.

يقول المعلم ما يلي: يجب أن تكون طريقة إلقاء المتحدثين في اإلعالن اإلذاعي معبرة حتى يلفت انتباه المستمعين. هّيَا نبدأ 
التدريب على هذا النص في مجموعات مكونة من ثالثة تالميذ. تذكروا أنكم لن تقرأوا أسماء المتحدثين أو ما يقومون به. 

اقرءوا ما يقولونه فقط. يأخذ كل تلميذ في مجموعتكم دوًرا. ،لذا تدربوا علي كل دور لبضع دقائق، ثم اقرءوا األدوار للمجموعات 
األخرى. تذكروا أنكم تعملون على إظهار مشاعركم عند القراءة بصوٍت عاٍل. قدموا التغذية الراجعة بعد انتهاء كل تلميذ من 

القراءة وتأكدوا من مساعدة بعضكم بعًضا.

يقوم التالميذ بما يلي: التدرب صلى قفاءة اللص اتقديم التغلية الفاجعة للفاد المجموصة.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  لي لرجاء العصل، اتدريب التالميل اتشجيعهم حسب الحاجة. التأكد من لن التالميل يقفلان لجزاء الحوار 
لي اللص لقط. بعد االنتهاء من تدريب التالميل ثالث لا لربع مفات صلى القل، ُيكّون المعلم ثالث لا لربع مجموصات للعمل مًعا صلى التجفبة 

القادمة.

مكم إلى مجموعات اآلن، تقرأ كل مجموعة مرة واحدة  5. يقول المعلم ما يلي: لعبة ممتعة! أنتم قرأتم بشكٍل أفضل مني. سأقّسِ
للمجموعات األخرى. وبعد انتهاء كل مجموعة من القراءة، شاركوا أفضل جزأَين أثناء القراءة، ثم قدموا طريقة واحدة للتحسين.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع اتقديم التغلية الفاجعة للمجموصات الخفى.

يقول المعلم ما يلي: قرأتم النص بحماس، واآلن نفكر في المحتوى. ماذا أخبركم حسام، ونور، وسمير عن الغردقة؟

يقوم التالميذ بما يلي: شفح ما ارد لي اإلصالن.

يقوم المعلم بما يلي: تمديد السئلة صلد الحاجة مثل:
ما هي الماكن التي تحدثوا صلها؟ •
كيف ساصداكم صلى تخيل لا رؤية ما كانوا يقومون با؟ •
ما هي الكلمات الوصعية التي استخدموها؟ •
كيف استخدموا حس العكاهة؟ •
كيف استطاع اإلصالن جلب اهتمامكم؟ •

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة الجزاء المشتفكة لي اللص.

6. يقول المعلم ما يلي: يبذل كّتَاب النصوص قصارى جهدهم إلمتاع المستمعين. جاء دوركم اآلن. ستتعاونون مع فريقكم لكتابة 
نص عن المدينة التي بحثتم عنها. هدفكم من هذا اإلعالن هو إثارة رغبتنا في زيارة مدينتك. لننتقل إلى الصفحة التالية في 

كتاب التلميذ التخطيط إلعالن إذاعي. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما تكونون جاهزين.

يقوم المعلم بما يلي: قفاءة كل سؤا  يفد لي الصعحة للتأكد من لهم التالميل ما المفاد من هله السئلة. تقسيم مجموصات البحث إلى 
مجموصات لصغف، إذا لزم المف، للعمل صلى اللص اإلذاصي لتقديما.

يقول المعلم ما يلي: حان وقت بدء العمل. ابدأوا بالعمل مًعا لإلجابة عن األسئلة اآلتية، ثم حددوا كيفية كتابة النص. وفي 
النهاية، تعاونوا مًعا حتى نستمع إلى أفكار الجميع.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  لي لنحاء العصل االتأكد من لن جميع التالميل يشاركون اللكار. تشجيع التالميل اتحعيزهم اتوجيههم صلد 
الحاجة.

7. يقول المعلم ما يلي: واآلن، يمكنكم البدء في كتابة النص الخاص بكم بعد أن شاركتم األفكار وتعرفتم على محتوى اإلعالن 
وسياقه . انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "إعالن من ابتكارنا" و لديكم صفحتان لكتابة النص ويجب أن 

يدون كل منكم النص بالكامل في كتابه، وال يقتصر فقط على ما سيذكره. في رأيكم ِلَم يجب علينا كتابة النص كاماًل؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

المحاسبية

33 الصف الثاني االبتدائي
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1. ما اسم المدينة؟

2. ما األفكار المهمة التي تريد عرضها؟

3. ما الذي يتضمنه إعالنك؟ هل تعيش في هذه المدينة؟ هل تخطط لزيارتها؟ 

4. ما الكلمات الوصفية التي ستستخدمها لتساعد المستمعين على "تخيل" ما تفعله؟

ر ني إجابات لألسئلة اآلتية مع زمالئك. تعاون مع  صدقائك البتكار نص إذالي. نّكَ

إذاعي إلعالن  التخطيط 

35 الصف الثاني االبتدائي
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اكتب النص وتأكد  ن  لضاء نريقك يكتبون الكلمات نفسها.

)1 إعالن من ابتكارنا  )صفحة 
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يقول المعلم ما يلي: تفكير جيد. في رأيكم، كيف يمكن لكتابة النص كاماًل أن يحسن من مستوانا في الكتابة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: من الجيد معرفة أهمية تعّلم ما ندرسه في الفصل. تعلمون أنكم ستحسنون من مستواكم في الكتابة 
والتحدث أثناء كتابة النصوص وإلقائها. فلنبدأ، تأكدوا من أنكم تتعاونون في العمل مًعا ويساعد بعضكم بعًضا. إذا كانت لديكم 

أي أسئلة، يمكنكم طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاان لي العمل للبدء لي اللص.

يقوم المعلم بما يلي: التجو  لي العصل اتشجيع التالميل اتلكيفهم بضفارة إظهار مشاصفهم لثلاء القفاءة. تجميع التالميل مفة لخفى 
لعقفة الختام.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  8. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: هّيَا نشارك األشياء التي تعلمناها اليوم. ليلتفت كل منكم إلى زميله المجاور للرد على كل سؤال. ماذا فعلت 
اليوم لتحسن من مهارات القراءة والكتابة لديك؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما تعلموه مع زمالئهم.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا للجميع. أتطلع شوًقا إلى االستماع إلى إعالناتكم على الراديو خالل الدرس القادم.
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نظفة صامة الدرس 9

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، دعونا نتحقق من تقرير حالة الطقس. سيقود التالميذ ممن وقع عليهم االختيار 
في الدرس السابق تقريًرا عن حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل صلد الحاجة لقيادة الملاقشة حو  حالة الطقس. اتسجيل بيانات جديدة لي صعحة "تقفيفا 
صن الطقس". اإثفاء الحوار ليشمل ممارسة المهارات الحسابية، مثل اكتشاف العفاق، اتفتيب الرقام، اتوضيح العالقات بين الرقام 

باستخدام الفموز <،=، ا>. لتجميع بيانات لكثف، اسأ  التالميل ما إذا كانوا قد الحظوا لا لنماط لدرجات الحفارة المسجلة لم ال. اتشجيع 
التالميل صلى استخدام المصطلحات الحسابية لي الشفح من لجل توصيل قيم درجة الحفارة بحالة الطقس اتأثيف الطقس لي القفارات 

اليومية، مثل اختيار الملبس، االلشاطات، اغيفها.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة حالة الطقس اإكما  بيانات اليوم لي مخطط حالة الطقس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على قيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميل إليجاد درجات الحفارة لي الليل ادرجة الحفارة الكبفى لي يوم الدرس التالي.

2. يقول المعلم ما يلي: سنؤدي اليوم دور مذيع الراديو. وكمذيع راديو، عليك إقناعنا بزيارة مدينتك بينما نسافر على طول 
ضفاف النيل. لنبدأ اليوم بمشاركة أفكارنا ثم البدء في التدريب. ما الذي تستعينون به للتأكد من أن إعالنكم يجذبنا لزيارة 

مدينتكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة للكارهم.

يقول المعلم ما يلي: على ما يبدو أنكم قد حددتم أهدافكم وتعرفون ما تفعلون. لديكم 20 دقيقة للتدرب ثم نبدأ اإلعالنات.

ملحوظة للمعلم: صّدِ  الوقت حسب حاجة العصل إلى ذلك. اإلصالن صن الوقت المتاح للمهام المتلوصة يساصد التالميل صلى لهم اإلطار الزملي 
االتوقعات.

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميل لثلاء التجو  لي لنحاء العصل. اتلكيف مجموصات التالميل لنهم ال يمكلهم االصتماد إال صلى الكلمات 
الوصعية اإظهار المشاصف لتوضيح الفسالة، اتجميع التالميل مفة لخفى لي نهاية الوقت المحدد.

يقول المعلم ما يلي: ال تنسوا أن هدفنا هو اختيار مدن لزيارتها. وعلى الرغم من أنني متأكد من أن جميع اإلعالنات ستجذبنا 
لزيارة كل المدن، سنجري استبياًنا في النهاية الختيار خمس مدن لنزورها ونتعرف عليها. علينا أال ننسى ما يذكره زمالؤنا عن 
كل مدينة. انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "سجل التخطيط للرحلة". سنستخدم هذه الصفحة لتسجيل 

14

الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

الصف الثاني االبتدائي

درجة الحرارة بالليلدرجة الحرارة بالنهارالرياحالسماءرقم اليوم

درجة مئويةدرجة مئوية1

درجة مئويةدرجة مئوية2

درجة مئويةدرجة مئوية3

درجة مئويةدرجة مئوية4

درجة مئويةدرجة مئوية5

درجة مئويةدرجة مئوية6

درجة مئويةدرجة مئوية7

ال توجد رياحرياح خفيفةرياح شديدةالرياح

غائمةغائمة جزئّيًامشمسةالسماء

 كمل الفراغات، ثم استخدم الرموز إللداد تقرير لن  حوال الطقس اليومية.

الطقس عن  تقريري 

نقيس درجة الحرارة باستخدام       

ونقيس سرعة الرياح باستخدام        
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شارك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
التحّدث بوضوح مع التعبيف صن المشاصف لثلاء تقديم  •

اإلصالن اإلذاصي.
تقديم تغلية راجعة ملاسبة للتالميل اآلخفين. •
إجفاء استطالع رلا بين التالميل لتجميع بيانات. •

تحضيف سبع ارقات يحمل كل ملها اسم إحدى المدن التي 
لجفى التالميل البحث صلها اتوزيعها لي لرجاء العصل. 

سُتستخدم هله الورقة للتصويت صلى المدن لزيارتها.

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزات 

الحياتية المهارات 

تعلَّم لتكون

التواصل:
التعبيف صن اللات. •
مهارات القفاءة، االكتابة،االتواصل  •

غيف اللعظي.
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ما تعلمناه عن المدن. راجعوا الصفحة مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاجعة الصعحة.

يقول المعلم ما يلي: سنتوقف ما بين كل عرض لمدينة وأخرى. وفي هدوء ستدونون ما تعلمتموه عن المدينة. إذا كانت لديكم أي 
أسئلة، فيمكنكم طرحها بعد إتاحة وقت هادئ للجميع. هل لديكم أسئلة اآلن؟

يقوم المعلم بما يلي: جعل التالميل يؤدان العفض لي مجموصات. إذا كان هلاك مجموصتان تقدمان صفًضا صن نعس المديلة، لاطلب ملهما 
تأدية العفض مجموصة تلو الخفى. اطلب التغلية الفاجعة من التالميل بعد انتهاء كل صفض، بلكف مالحظتين إيجابيتين اطفيقة لتحسين 

العفض. التلبيا صلى التالميل بالتحلي بالدب ااالحتفام صلد تقديم التغلية الفاجعة. ملح كل مجموصة وقت التفكير بعد انتهائها من العفض 
للتداين لي كتاب التلميل ااقًتا لطفح السئلة. تجميع التالميل مًعا مفة لخفى بعد االنتهاء من العفاض.

يقوم التالميذ بما يلي: صفض اإلصالنات. اتسجيل المعلومات لثلاء تقديم المجموصات الخفى للعفض.

يقول المعلم ما يلي: تهانينا! أعتقد أن لدينا بعض مذيعي الراديو هنا في الفصل. واآلن علينا التصويت على أي المدن سنزورها 
في رحلتنا. تذكروا أنه من الممتع زيارة جميع المدن، ومع ذلك ال يمكننا زيارتها كلها. ثم فكروا  في ثالث مدن ترغبون في 

زيارتها. وبعد ذلك، ألقوا نظرة على ما كتبته. ما المدن الثالث التي ستختارون؟ استخدام وقت التفكير التخاذ قرار.

يقوم المعلم بما يلي: اضع الاراق الُمجهزة من قبل لي لرجاء العصل ليدان التالميل ليها المدن التي يفغبون لي زيارتها. شفح العملية 
التي سيستعين بها التالميل للتصويت صلى المدن الثالث المعضلة. صلى سبيل المثا  شفح اضع صالمة الشباك # كفمز للتصويت صلى هلا 
االختيار. إرشاد التالميل للتجو  لي مجموصاتهم الصلية بدًءا من مديلتهم التي قدموا صفًضا صلها. يمكن للتالميل التصويت لمديلتهم، الكن 
نبا صليهم لن لكل تلميل ثالث مفات للتصويت. التلبيا صلى التالميل باالنتقا  صلد إشارتك. التحدث صن تحديد اختياراتهم الخاصة االتصويت 

لثالث مدن لقط. بدء صملية التصويت اتجميع التالميل مًعا مفة لخفى بعد االنتهاء.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع االرشادات االسيف لي مجموصات للتصويت.

يقول المعلم ما يلي: يصعب اتخاذ القرارات أحياًنا. أشكركم على احترامكم ألفكار اآلخرين. واآلن، حان وقت عّد األصوات. 
سيحسب كل فريق عدد األصوات التي فازت بها مدينتهم. يجب أن يقوم كل فرد من أفراد الفريق بالعّد. فكروا في كيفية عّد 

عالمات الشباك  حتى ال تقعوا في الخطأ. سّجلوا إجاباتكم في أسفل الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: التحدث صن االستفاتيجيات لحساب صدد صالمات الشباك # االتسجيل.

3. يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنعد إلى كتاب التلميذ حتى نسجل كل العالمات لجميع المدن. سنستفيد من هذا في اختيار 
المدن الخمس التي سوف نتعرف عليها في الفصل التالي. انتقلوا إلى صفحة "حساب عدد األصوات". واقرءوا الصفحة مع زميل 

مجاور. إذا كانت لديك أي تساؤالت، فيمكنكم التحقق منها مع زمالئك.

يقوم التالميذ بما يلي: التحقق من العهم.

يقول المعلم ما يلي: سأنادي على كل مجموعة وأكتب عدد األصوات التي حصلت عليها كل مدينة على السبورة. ستدونون عدد 
األصوات في كتاب التلميذ. عند تسجيل جميع األصوات، اعملوا مع الزميل المجاور الستكمال الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: استكما  الصعحة مع الزمالء.

يقوم المعلم بما يلي: التجّو  لي لنحاء العصل امساصدة التالميل إذا لزم المف. تجميع التالميل مفة لخفى للختام صلد االنتهاء. يمكلك 
مفاجعة إجابات السئلة الموجودة لي لسعل الصعحة مع العصل بالكامل للتأكد من لهمهم. تشجيع التالميل صلى شفح للكارهم لثلاء 

مشاركة اإلجابة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4.  الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أقدر لكم احترامكم بعضكم لبعض خالل اليوم. كيف ستشاركون معلومات عن أدائكم مع عائالتكم كمذيعين 
في الراديو؟ تحدثوا إلى زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: لكفاا مًعا ليما مف بكم خال  اليوم.

التواصل
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1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ درس اليوم، دعونا نتحقق من تقرير حالة الطقس. سيقود التالميذ ممن وقع عليهم االختيار 
في الدرس السابق مناقشة حول حالة الطقس اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل صلد الحاجة إلى قيادة الملاقشة حو  حالة الطقس. اتسجيل بيانات جديدة لي صعحة "تقفيفا 
صن الطقس". اإثفاء الحوار ليشمل ممارسة المهارات الحسابية، مثل اكتشاف العفاق، اتفتيب الرقام، اتوضيح العالقات بين الرقام 

باستخدام الفموز <، ا=، ا>. لتجميع بيانات لكثف، اسأ  التالميل ما إذا كانوا قد الحظوا لا لنماط لدرجات الحفارة المسجلة لم ال. اتشجيع 
التالميل صلى استخدام المصطلحات الحسابية لي الشفح من لجل توصيل قيم درجة الحفارة بحالة الطقس اتأثيف الطقس لي القفارات 

اليومية، مثل اختيار الملبس، االلشاطات، اغيفها.

يقوم التالميذ بما يلي: ملاقشة حالة الطقس اإكما  بيانات اليوم لي مخطط حالة الطقس.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل على قيادة مناقشة حول حالة الطقس اليوم. لقد جمعتم بيانات حالة الطقس لسبعة أيام. 
وهذه هي نهاية جدول تقارير حالة الطقس. ما هي أهمية تقارير حالة الطقس؟

يقوم التالميذ بما يلي: االستعادة من خبفاتهم اما لهموه مؤخًفا لالستجابة.

ملحوظة للمعلم: يجمع التالميل بيانات حالة الطقس ايكتبون تقفيًفا صلها كما يسجلون ذلك ايحللون تأثيفه. لقد شجعت التالميل صلى إيجاد 
النماط اربط البيانات الفقمية باختيارات الحياة الحقيقية بشأن الملبس، االنشطة، اغيف ذلك. تجد توضيًحا لهله المهمة لدناه، مثل تمثيل 

بياني للبيانات اكيعية تحديد نمط لتوقع الطقس؛ مما يتيح للتالميل التوسع لي ممارسة التعكيف اللاقد. اتعد هله مهارة تعكيف حاسوبي 
مهمة، حيث تساصد التالميل صلى إدراك اتعفيف المسائل الحاسوبية اتمكيلهم لي السلوات التالية من ابتكار لداات حاسوبية.

2. يقول المعلم ما يلي: لدينا تمثيل بياني باألعمدة متقن لدرجات الحرارة وحاالت الطقس يمكننا االطالع عليه. ولكن ُتعد 
التمثيالت البيانية باألعمدة وسيلة مرئية أخرى تساعدنا على رؤية أوجه التشابه واالختالف بين األيام وتوضيح األنماط مع 

مرور الوقت. فرؤية الصورة قد تكون أسهل لنا في تحديد ذلك من االقتصار على رؤية األرقام فقط. تأكد من أن لديك قلم رصاص 
وأقالم تلوين الستخدامها، ثم انتقل إلى صفحة بعنوان تمثيل درجات الحرارة بيانًيا. اقرءوا اإلرشادات ألنفسكم، وبعد ذلك 

سنعمل مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: لثلاء انشغا  التالميل بإيجاد الصعحة المطلوبة، يلصق لا يكتب البيانات الُمجمعة صلى السبورة لتكون مفجًعا 
للتالميل. إخبار التالميل بأن هله هي نعس المعلومات التي كانوا قد جمعوها. إرشاد التالميل كما يلزم لتحويل المعلومات إلى تمثيل بياني 
بالصمدة. السماح للتالميل بالعمل مًعا االتحقق ليما بيلهم من صملهم اللا كتبوه. صلد االنتهاء، يطفح المعلم لسئلة صلى التالميل: لي حالة 

ما إذا كلا قد لكمللا تقفيف حالة الطقس، حسب توقعاتكم، كيف سيبدا خال  اليام السبعة التالية؟

يقوم التالميذ بما يلي: مقارنة صمل بعضهم البعض االتحقق ملا صن كثب إليجاد الخطاء.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مراجعة بيانات حالة الطقس معنا. تعلمنا الكثير عن حالة الطقس، ولكن تعلمنا أيًضا أشياء 
أخرى أثناء هذا الفصل "النيل الذي أعرفه". لنأخذ بعض الوقت لمراجعة هذا الفصل في كتاب التلميذ. فكروا فيما تعلمتموه 

وما تفاجأتم بتعلمه. اعملوا مع مجموعة الزمالء حول المنضدة لمناقشة ما تعلمتموه. أريد أن أرى كتاب التلميذ مفتوًحا 
أمامكم، واستمعوا إلى بعضكم بعًضا أثناء مشاركة أفكاركم.

14
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الصف الثاني االبتدائي

درجة الحرارة بالليلدرجة الحرارة بالنهارالرياحالسماءرقم اليوم

درجة مئويةدرجة مئوية1

درجة مئويةدرجة مئوية2

درجة مئويةدرجة مئوية3

درجة مئويةدرجة مئوية4

درجة مئويةدرجة مئوية5

درجة مئويةدرجة مئوية6

درجة مئويةدرجة مئوية7

ال توجد رياحرياح خفيفةرياح شديدةالرياح

غائمةغائمة جزئّيًامشمسةالسماء

 كمل الفراغات، ثم استخدم الرموز إللداد تقرير لن  حوال الطقس اليومية.

الطقس عن  تقريري 

نقيس درجة الحرارة باستخدام       

ونقيس سرعة الرياح باستخدام        

شارك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خال  هلا الدرس، يقوم التالميل بما يلي:
تمثيل بيانات الطقس امقارنة المعلومات. •
تأمل ما تم تعلما مع مفار الوقت. •

كتاب التلميل •
قلم رصاص •
لقالم تلوين •
ارق مخططات لا سبورة •
لقالم تحديد •

التعلّم الحياتيةنواتج  المهارات 

تعلَّم لتكون

المحاسبية:
تقديم تغلية راجعة لعالة. •
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الصف الثاني االبتدائي

استخدم األرقام الموجودة ني صفحة "تقريرل لن حالة الطقس" لتصميم تمثيل بياني لن درجات الحرارة 
نهارًا. ني الصفحة التالية، ارسم شكال بيانيًا لدرجات الحرارة لياًل. وبعدها  جب لن األسئلة.

بيانّيًا الحرارة  درجات  تمثيل 

الدرس
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األسبوع أيام 

درجات الحرارة نهارًا
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يقوم المعلم بما يلي: التجو  بين المجموصات ااالستماع للتأكد من صدم حداث خلط لي المعاهيم. اإذا حدث ذلك، يجب العودة إلى 
الموضوع اللا يخص هله المعاهيم لي كتاب التلميل لملاقشتا مع جميع التالميل.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل ما تم تعلما.

3. يقول المعلم ما يلي: يسعدني سماع كل هذه األشياء التي تعلمتموها. كان لديكم الوقت للتفكير فيما تعلمتموه. لنأخذ بعض 
الوقت لتلخيص هذه المعلومات. انتقلوا إلى صفحة "ماذا تعلمت؟". وبما أن هذه الصفحة تخص ما تعلمه كل منكم، يجب أن 

يعمل كل على حدة. سنحافظ على هدوئنا حتى يمكننا أن نأخذ وقت التفكير.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة اإلجابات لي جمل كاملة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيا التالميل بيلما يستكملون الكتابة صما تعلموه إلى صعحة لقّيم نعسي. ابلاًء صلى حالة العصل لديك، يمكلك إما 
إرشاد التالميل الستكما  التقييم اللاتي خطوة بخطوة، لا لن تطلب ملهم استكمالا احدهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سنستمر في التعرف على أهل مصر في الفصل التالي. وبينما ننتهي من درس اليوم، التفتوا إلى زمالئكم 
حول المنضدة ووضحوا لهم الطرق التي ساعدوكم من خاللها في الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: التمثيل باختيار تلميل لا مجموصة من التالميل. تقديم تغلية راجعة صلى ما تعلموه اما بللوا ليا مجهوًدا لي 
العصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة االمتلان اتقديم التغلية الفاجعة صلى كيعية تعاان المجموصات لي العمل مًعا 
امساصدة بعضهم بعًضا.
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الفصل األول: النيل الذل  لرنل 

الصف الثاني االبتدائي

ر ني السؤال واكتب إجاباتك ني جمل كاملة. نّكِ

تعلمت؟ ماذا 

1. ما أهم شيء تعلمته عن جغرافية مصر؟

3. كيف يؤثر الطقس في أنشطتك اليومية؟

2. أين شاهدت عملية تآكل التربة في مدينتك؟

4. ما أهم شيء تفكر فيه عندما تخطط للقيام برحلة؟

المحاسبية

43 الصف الثاني االبتدائي
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المحتوى الدراسي


 أستطيع تقديم معلومات عن 

إحدى المدن المصرية بمساعدة 
المعلم أو أحد زمالئي. 

 
أستطيع تقديم  معلومات دقيقة 

عن إحدى المدن المصرية. 

  
أستطيع تقديم معلومات دقيقة، 

ومشوقة، ومثيرة لالهتمام عن إحدى 
المدن المصرية. 

جودة األداء


أتحدث بصوت منخفض دون 
إظهار أي تعبيرات أو لم أقدم 

المعلومات بشكل واضح. 

 
 أتحدث بوضوح وعبرت بشكل 

جيد. 

  
أتحدث بوضوح وعبرت بشكل رائع 

وكنت أتفاعل مع اآلخرين. 

المهارات الحياتية


أحتاج إلى مساعدة في تقديم 
التغذية الراجعة واالستفادة 

منها بفاعلية.

 
أقدم تغذية راجعة عامة مفيدة 
وأستفيد من التغذية الراجعة 

األخرى لتحسين أدائي.

  
أقدم تغذية راجعة محددة مفيدة 

وأستفيد من التغذية الراجعة األخرى 
لتحسين أدائي.

ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذل حققتل. اقر  كل لبارة. بالنسبة إلى كل صف، لّوِ

نفسي أقّيم 
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يساهم لي كتابة حوار للص إذاصي يحتوا 
صلى معلومات دقيقة صن إحدى المدن، اذلك 

بمساصدة الزمالء لا المعلم.
الدراما ب.2
الكتابة د.3.ل.

يساهم لي كتابة حوار للص إذاصي يحتوا 
صلى معلومات دقيقة صن إحدى المدن دان 

مساصدة.
الدراما ب.2
الكتابة د.3.ل.

يساهم لي كتابة حوار للص إذاصي يضم 
معلومات دقيقة صن إحدى المدن ايعفضا 

بشكل مشوق الفيد من نوصا.
الدراما ب.2
الكتابة د.3.ل.

يجمع حقائق صن إحدى المدن المصفية 
بمساصدة الزمالء لا المعلم.
الدراسات االجتماصية ب.1.ا.

يجمع حقائق دقيقة صن إحدى المدن المصفية 
دان مساصدة.

الدراسات االجتماصية ب.1.ا.

يجمع حقائق دقيقة اتعصيلية امثيفة لالهتمام 
صن إحدى المدن المصفية دان مساصدة.

الدراسات االجتماصية ب.1.ا.

يستخدم التكلولوجيا بمساصدة المعلم لا 
الزمالء لتجميع معلومات صن موضوع محدد.
تكلولوجيا المعلومات ااالتصاالت ج.1.ج. 

)إن اجدت(

يستخدم التكلولوجيا -دان مساصدة- لتجميع 
معلومات دقيقة صن موضوع محدد.

تكلولوجيا المعلومات ااالتصاالت ج.1.ج. 
)إن اجدت(

يستخدم التكلولوجيا -دان مساصدة- لتجميع 
معلومات دقيقة صن موضوع محدد ايساصد 

اآلخفين لي استخدامها.
تكلولوجيا المعلومات ااالتصاالت ج.1.ج. 

)إن اجدت(

يحدد لنماط الطقس لي مديلة معيلة بمساصدة 
الزمالء لا المعلم.
العلوم ب.1.ج.

يحدد لنماط الطقس لي مديلة معيلة 
ايلخصها بصورة صحيحة دان مساصدة.

العلوم ب.1.ج.

يحدد لنماط الطقس لي مديلة معيلة 
ايلخصها بصورة صحيحة، ايقارن لحوا  

الطقس لي مدن صدة.
العلوم ب.1.ج.

جودة األداء

يتحدث لمام التالميل بصوت ملخعض 
قلياًل ا/لا ال يستخدم التعبيفات الملاسبة 

للموضوع.

يتحدث لمام التالميل بصوت ااضح ايستخدم 
تعبيفات ملاسبة للموضوع.

يتحدث لمام التالميل بصوت ااضح ايستخدم 
تعبيفات غيف تقليدية تلاسب الموضوع.

جل المعلومات التي جمعها التالميل صن  يّسِ
الطقس بمساصدة الزمالء لا المعلم.

ل المعلومات التي جمعها التالميل صن  يَسّجِ
الطقس ايحللها بدقة.

ل المعلومات التي جمعها التالميل صن  يَسّجِ
الطقس ايحللها بدقة، ايتولى قيادة الملاقشة 

الجماصية التي تدار صن لنماط الطقس.

المهارات الحياتية

م تغلية راجعة بشكل صام. م تغلية راجعة محددة امتعلقة بالعمل.يقّدِ يقّدِ
م تغلية راجعة مدراسة بعلاية امحددة  يقّدِ

امتعلقة بالعمل، كما قد يقّدم اجهة نظف لفيدة 
من نوصها.

يعمل مع زمالئا لتصميم الجزء الخاص بهم 
م للكاًرا لكتابة اللص.لي اللص دان تقديم للكار. م للكاًرا لكتابة اللص يعمل مع زمالئا ايقّدِ يعمل مع زمالئا ايقّدِ

ايتولى دار القيادة.

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(



الصف الثاني االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

كيف يعمل العالم؟

والسكان  المدن  الثاني:  الفصل 
النيل ضفاف  على 
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 ظرة  امة  :ي الثلل

المكل االندال  :ي اثاا الفيل

يتع:ّم التالميذ  ن مشراع "شاِرك" الذي يتع:ق بالدتاب الملّور  ن المكل اكتِشف
االندال  :ي اثاا الفيل. يشارك التالميذ المعرفة الحالية  ن أاجه التشابه 

ااالختالا بين المكل االندال. ينتدشف التالميذ طرًقا لتحكيك المنافات بين 
المكل.

2

ينتدشف التالميذ اسائل المواصالت المتاحة فى المكيفة الواحكة ابين المكل تع:َّم
ابعضها، ايحكدال طرًقا ل:نثر بين المكل، ايقكمول أمف:ة لأل شطة االقتلادية 

فى ملر. كما ينتعين التالميذ أثفاء بحفهم فى مجمو ات الخبراء بمخطط 
األفدار ايشاركول ما تع:موه فى مجمو ات العمل.

5

يعمل التالميذ مع زميل لتلميم كتاب ملّور  ن مكل تطل  :ي الفيل. يثّدر شاِرك
التالميذ فى العمل مع الزمالء االتقييم الذاتى.

3

الربط بالقضايا
 كم التمييزل ك:فا متنااال بالرغم من اختالفاتفا. يمدففا تقكير أاجه الشبه ااالختالا بيففا االتحكث  ن ذلك. 

ايمدففا أيًضا العمل مًعا لتحقيق التعاال االتضافر.

المواطفةل الشعور باال تماء.  حن جزء من مجتمع أكبر. الدل مفا حقوق ا :يه منئوليات.

ل لمدّو لوصفا الكراسا
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المكل االندال  :ي اثاا الفيل

المهارات الحياتية المتضمفة
لُبعك لوصفا ا

التفكير الناقد:تع:َّم لتعرا
تعريف العالقات بين األشياء المخت:ثة.  

اإلبداع:
ترتيب األجزاء لتدوين مجمو ة جكيكة أا فريكة من  و ها.  

التعاون:تع:َّم لتعمل
احترام آراء اآلخرين.  

اإلنتاجية:
ااع أهكاا اااحة.  

المشاركة:تع:َّم لتتعايش مع اآلخرين
اإلدارة االتفظيم الثا الل ل:مهام.  

إدارة الذات:تع:َّم لتدول
تقنيم األهكاا إلي خطوات محكدة.  

المحاسبية:
تقكيم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
حنن االستماع.  
التعبير  ن الذات.  
مهارات القراءة، االدتابة، االتواصل غير ال:ثظى.  
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مؤشرات التعلُّم
 :ي مكار هذا الثلل، ينعي التالميذ لتحقيق مؤشرات التع:ّم التاليةل

اللغة العربية:
القراءة: 

د. مهارات القراءة: الطالقة
1.أ قراءة  لوص بكرجة صعوبة مفاسبة ل:لف بمنتوى يتنم بالكقة االطالقة 

لك م الثهم.
1.ب قراءة  لوص متفو ة اإدراك الغرض من الفص افهمه.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.أ طرح أسئ:ة تتع:ق بالتثاصيل الرئينية فى الفص ااإلجابة  فها،  :ي أل 

تبكأ بد:مات مفل )من، اماذا، اأين، امتي، الماذا، اكيف(.
5.أ معرفة اختالا اجهات الفظر لشخليات القلة الرئينية االتثريق بيفها.

7.أ قراءة األدب افهمه، بما فى ذلك القلص االشعر بمنتوى صعوبة يفاسب 
اللف الفا ى االبتكائى.

و. فهم نص القراءة: قراءة نص يحتوي على معلومات
1.أ اتباع اإلرشادات المدتوبة.

2.أ تحكيك الغرض الرئينى من  ص )فقرة أا فقرات متعكدة(، بما فى ذلك رغبة 
الداِتب فى اإلجابة  ن شىء أا شرحه أا اصثه.

5.ب تمييز كيف يمدن للور محكدة )مفل المخططات االرسومات( توفير 
مع:ومات.

8.أ قراءة الفص الذي يحتوي  :ي مع:ومات افهمه بمنتوى صعوبة يفاسب 
اللف الفا ى االبتكائى.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.ز استعراض إتقال قوا ك ال:غة ااستخكامها فى الدتابة االتحكث.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ كتابة جمل كام:ة.

ج. معلومات وآراء
1.أ كتابة  لوص تثنيرية قليرة  ن أحك المواو ات التى تعتمك  :ي 

استخكام الحقائق من أجل  رض التثاصيل بشدل متطور.

د. العملية، واإلنتاج، والبحث
1.أ استخكام مخططات تفظيم األفدار لواع خطة الدتابة.

1.ب االستعا ة باألسئ:ة ااالقتراحات من الزمالء للقل  م:ية الدتابة.
1.جـ استعراض الدتابات الثردية امراجعتها للق:ها من خالل التوجيه االك م.

2.ب المناهمة فى بحث جما ى.
3.أ البحث فى مواوع أا سؤال محكد باستخكام مجمو ة متفو ة من الملادر 

مع اإلرشاد االك م من الدبار االزمالء.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ مشاركة الزمالء االدبار فى محادثات جما ية تكار حول مواو ات 
ا لوص متفو ة.

1.ب اتباع قوا ك المفاقشة المتثق  :يها.
2.ب استعراض األفدار األساسية خالل قراءة الفص بلوت  اٍل أا المع:ومات 

المفقولة شثهّيًا.
4.أ استخكام إيقا ات مخت:ثة ل:لوت، اتعبيرات الوجه، الغة الجنك ل:تعبير  ن 

المشا ر ااألفدار المالئمة ل:موقف.

الرياضيات:
ب. العمليات والتفكير الجبري

1.جـ استخكام الجمع االطرح فى حكاد 100 لحل المنائل الدالمية المدو ة 
من خطوة ااحكة اخطوتين االتى تشمل حاالت اإلاافة إلي، االطرح من، 
االتجميع، ااالستبعاد، االمقار ة مع  كة قيم مجهولة فى جميع الموااع.

ج. األعداد والعمليات في نظام العّد العشري
1.أ إدراك أل الفالثة أرقام فى العكد المدول من ثالثة أرقام تمّفل قيم المئات، 

االعشرات، ااآلحاد.
1.ي استخكام الرموز <،=، > ل:تعبير  ن المقار ات.

2.أ تطبيق مجمو ة متفو ة من استراتيجيات حل المشدالت بفاًء  :ي الفماذج 
الم:موسة، أا الرسومات، أا مثاهيم القيمة المدا ية، أا خلائص العم:يات، ا/

أا العالقة بين الجمع االطرح، اربط االستراتيجيات بطريقة مدتوبة.
2.د جمع األ كاد الُمدّو ة من رقٍم ااحٍك، ارقمين، ا3 أرقام، اطرحها من األ كاد 

الُمّدو ة من 3 أرقام باستخكام مجمو ة متفو ة من االستراتيجيات، بما فيها 
إ ادة التجميع.

2.و توايح سبب  مل استراتيجيات الجمع االطرح، باستخكام القيمة المدا ية 
اخلائص العم:يات.

الدراسات االجتماعية:
أ. المواطنة

1.د اصف الطرق التى ُيظهر بها األشخاص ا تماَءهم إلي الوطن أا إلي ثقافة 
ما.

ب. البيئة والمجتمع والثقافة
1.ز اصف أاجه التشابه ااالختالا االقتلادية االفقافية بين الندال فى 

مفاطق متفو ة من ملر.

د. النظم البشرية
2.أ التعرا  :ي األ شطة االقتلادية الرئينية فى المفاطق الملرية المخت:ثة.

2.ج تحكيك أمف:ة ل:عام:ين المختلين من مقكمى الخكمات فى المجتمع.

التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

2.أ استخكام العكيك من أداات الرسم االت:وين إل تاج  مل ففى.
3.و إ تاج  مل ففى يعّبر  ن الفقافة، أا األزياء، أا العادات، أا ال:غة، أا المهن 

أا التقاليك التى يتميز بها المجتمع/المفطقة المح:ية.

الموسيقى:
أ. تنمية الحّس أو التعبير الموسيقي
2. التمييز بين اإليقا ات المتفو ة.

ب. نظرية الموسيقى )صولفيج(
2. تمييز العالقات الزمفية بين اإليقا ات المتفو ة.

3. التعّرا  :ي الرموز التى تعّبر  ن العالقة الزمفية فى اإليقا ات.

ج. العزف على اآلالت
1. العزا  :ي اآلالت البنيطة فى مجمو ة.

2. التعّرا  :ي اآلالت المتفو ة االتمييز بيفها.
3. العمل مًعا البتدار قطعة موسيقية تضّم  وتات اإيقا ات مخت:ثة باستخكام 

مجمو ة متفو ة من اآلالت.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
أ. الروابط العائلية والسالمة في المجتمع

2.أ التعبير  ن االتجاهات اإليجابية  حو الذات ااآلخرين.
2.ج تشجيع الزمالء ااالحتثال بهم.

المجاالت المهنية
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

1.د توقع المحادثات التى يمدن أل تحكث فى مواقف العمل المخت:ثة.
1.هـ اصف كيثية تعامل مخت:ف المهفيين مع اآلخرين فى العمل )العمالء أا 

الزمالء(.
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4.أ اصف  كة مهن اتوايح أهمية األ مال المخت:ثة فى المجتمع )مفل 
اللفا ية، االزرا ية، االتجارية، االمتع:قة بالثفادق، االنياحية(.

4.هـ توايح أهمية النالمة فى المهن المتفو ة اتفظيم حم:ة  ن ذلك.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية

1.أ استخكام اسائل التدفولوجيا الرقمية )مفل جهاز الدمبيوتر( بطريقة مفاسبة 
لك م  م:ية التع:ُّم.

1.ب التعرا  :ي البر امج أا التطبيق المفاسبين الستدمال المهمة.
1.جـ من خالل الحلول  :ي الك م، يتم استخكام الملادر التدفولوجية ل:بحث 

 ن المحتوى اتجميعه لإلجابة  ن سؤال محكد.
2.أ استخكام أداات رقمية متفو ة مفاسبة ل:مرح:ة العمرية )مفل بر امج الرسام 

أا البرامج المنتخكمة فى العراض التقكيمية( ل:تواصل اتبادل المع:ومات.
2.ب تلميم مشاريع رقمية تفاسب اهتمامات التالميذ اقكراتهم.

التفكير الحاسوبي:
الرياضيات:

2.د جمع األ كاد الُمّدو ة من رقٍم ااحٍك، ارقمين ا3 أرقام اطرحها من األ كاد 
الُمدّو ة من 3 أرقام باستخكام مجمو ة متفو ة من االستراتيجيات بما فيها 

إ ادة التجميع.
2.و توايح سبب  مل استراتيجيات الجمع االطرح، باستخكام القيمة المدا ية 

اخلائص العم:يات.
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التع:ّمالكرس أهكاا 

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
المقار ة بين المكل األخرى فى المجتمع المح:ى االتمييز بيفها.  
إ شاء  المة مرجعية الستخكامها طوال الثلل.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
التخطيط لخط سير رح:ة حول ملر.  
حناب المنافات بين المكل باستخكام مقياس الخريطة.  
تحكيك المنافة الد:ية المقرر قطعها فى الرح:ة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
مفاقشة أ واع النثر المتاحة فى المكل ابين بعضها بعض.  
تحكيك كيثية النثر من مكيفة إلي أخرى فى رح:ة  بر ملر.  
استخكام مخطط األفدار لتكاين المع:ومات.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
استدشاا المهن المرتبطة بالمواصالت.  
تفظيم حوار بين  ام:ين فى مجال المواصالت.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
قراءة الفص الذي يحتوي  :ي مع:ومات ل:تعرا  :ي الفشاط االقتلادي فى ملر.  
التعّرا  :ي مجمو ة متفو ة من المفتجات التى يتم تلفيعها أا زرا تها فى ملر.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
إدراك أهمية النياحة لملر.  
البحث  ن مع:ومات لمشاركتها مع الثريق.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
تحكيك الجوا ب الثريكة فى اللور.  
البحث  ن المكل ا ن النمات المميزة لها.  
تع:ّم اإليقا ات الملرية التق:يكية.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
استعراض توقعات مشراع "شاِرك" اأهكافه.  
تفظيم المع:ومات المقرر االستعا ة بها فى الدتابة اتحكيكها.  
تأليف  ص باستخكام المع:ومات الُمجّمعة من البحث.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التقييم الذاتى ل:دتابة افًقا لقائمة التحقق.  
إ شاء رسومات توايحية لك م الدتابة.  
تلميم غالا كتاب يعّبر  ن الجولة االفترااية.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
د م تع:ّم التالميذ اآلخرين من خالل تع:يقات الزمالء.  
مشاركة الدتب الملّورة شثهّيًا.  
التقييم الذاتى ل:عمل فى هذا الثلل.  

الخريطة الزمفية ل:تكريس الثلل الفا ى
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المواد المنتخكمة

أقالم ت:وينأقالم رصاص وتات موسيقيةكتاب الت:ميذ

مقصارق مقوىأقالم تحكيكارق مخططات

مواد البحث

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019
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الكرس 1 ظرة  امة
المنتخكمة المواد 

اكتِشف )90 دقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النظام اليومي حتى يكون مألوًفا لهم

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم فصاًل جديًدا في المحور "كيف يعمل العالم؟". ُيسمى هذا الفصل "المدن والسكان على ضفاف 
النيل". فما الذي تتوقعون أن نتعلمه من هذا الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقوم المعلم بما يلي: توسيع  طاق المفاقشة الستدشاا ما يعرفه التالميذ بالثعل  ن أاجه التشابه ااالختالا بين الندال الذين 
يعيشول  :ي اثاا الفيل. ترد بعض األسئ:ة المقررة لتعزيز تثدير الت:ميذ. تعمل هذه المفاقشة التمهيكية كتقييم ل:معرفة المنبقة.

هل يقوم جميع الندال الذين يعيشول بالقرب من الفيل بفثس األشياء فى اظائثهم؟ …فى أاقات المرح؟  
هل تعتقك أل جميع المجتمعات المح:ية االمكل التى تقع بالقرب من الفيل متشابهة؟  
فى رأيدم، كيف تتشابه المجتمعات المح:ية التى تطّل  :ي الفيل؟ …اكيف تخت:ف؟  

2. يقول المعلم ما يلي: لنفترض أننا سنقوم برحلة إلى المدن التي تطّل على النيل. أثناء تعّلمنا عن السكان على ضفاف النيل، 
سنتعّلم عن األشياء العديدة التي تحدث في كل مدينة من المدن. على سبيل المثال، تشتهر بعض المدن بصناعة الفخار، بينما 

تشتهر بعض األماكن بوجود المناجم. توجد العديد من المهن المختلفة، حتى إن طبيعة األرض نفسها يمكن أن تختلف. ما 
الذي ترغبون في تعّلمه عن السكان الذين يعيشون بالقرب من النيل؟ لنتحدث إلى زميل مجاور أواًل.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة األسئ:ة اما يرغبول فى تع:ّمه  ن الندال الذين يعيشول فى مخت:ف المكل التى تطّل 
 :ي الفيل.

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
المقار ة بين المكل األخرى فى المجتمع المح:ى   

االتمييز بيفها.
إ شاء  المة مرجعية فى كتاب الستخكامها طوال   

الثلل.

حكد مجمو ات العمل فى هذا الثلل؛ يجب أل تتدول كل 
مجمو ة  مل من خمنة أا ستة تالميذ. ستتألف "مجمو ات 

الخبراء" من ت:ميذ ااحك من كل مجمو ة  مل، اسيلبح هؤالء 
التالميذ خبراء فى مكيفة ااحكة اسيشاركول المعرفة مع 

مجمو ة العمل الخاصة بهم.
اجمع المواد المتع:قة بالمكل الُمكرجة فى خط سير الرح:ة 

الُمخطط فى الثلل النابق، مفل الم:لقات، اكتيبات النثر، 
امواقع الويب، االدتب، االمجالت. ا مل جاهًكا  :ي توفير 

صور لدل مكيفة تشتهر باللفا ات المح:ية، ابالزرا ة، 
اباأل مال التجارية ابالنياحة. جّهز صوًرا املادر أخرى 

حنب المكيفة،  :ي أل تجّمعها "مجمو ات الخبراء" افًقا ل:مكيفة 
التى يبحفول  فها.

كتاب الت:ميذ  الخيال  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  
ارق تلميمات م:ول )أا مواد أخرى   

إل شاء  المة مرجعية(

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتعمل

التعاالل
احترام آراء اآلخرين.  

تع:َّم لتدول

التواصلل
حنن االستماع.  
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يقول المعلم ما يلي: لدينا بعض الصور في كتاب التلميذ ستساعدنا في التفكير في مدن مختلفة في مصر. انتقلوا إلى 
الصفحة األولى في الفصل: "التشابه واالختالف بين المدن" اقرءوا اإلرشادات مع أنفسكم أواًل. سنبدأ هذه الصفحة مًعا خالل 

بضع دقائق.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات فى اللثحة.

يقول المعلم ما يلي: بينما تنظرون إلى الصور، فّكروا في أوجه االختالف والتشابه التي تالحظونها بين األماكن التي تعيشون 
فيها والصور. لنبدأ بإكمال أول صورتين مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة اللورتين اكتابة اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، قوموا بـ رفع األيدي، وتكوين ثنائيات لمشاركة أفكاركم عن آخر صورتين. استمعوا جيًدا إلى ما يقوله 
زميلكم. سأطلب منكم مشاركة أفكار زميلك المجاور بداًل من أفكارك.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلي التالميذ ل:عفور  :ي زمالء جكد اإتاحة الوقت لمفاقشة اللورتين التاليتين .

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفدار االستماع جيًكا إلي إجابات اآلخرين.

ا نشارك جميع التالميذ في الفصل. سأختار ثالثة تالميذ لمشاركة ما قاله تلميذ آخر. تأّكدوا من إظهار  يقول المعلم ما يلي: هّيَ
االحترام أثناء إخبارنا بتوافقكم أو عدم توافقكم مع زميلكم وسبب ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة ااالستجابة ألفدار اآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: في هذا الفصل، سنعمل كفريق للتخطيط لرحلتنا االفتراضية عبر مصر. أثناء تعّلمنا عن المدن، سنتعلم 
أيًضا عن السكان وما يفعلونه في مجتمعاتهم المحلية. بنهاية هذا الفصل، سنحكي قصة عن رحلتنا باستخدام الصور والكلمات.

م:حوظة ل:مع:مل شارك قلًلا ملورة إلخبار التالميذ أ هم سيلفعول الدتاب الملّور االدتاب القللى إذا أمدن. حال اقت جعل 
التالميذ متحمنين بشأل القلة التى سيبحفول  فها ايدتبو ها. بالرغم من أل الرح:ة خيالية، أّكك ل:تالميذ أل المع:ومات الُمقّكمة يجب أل 

تدول ااقعية.

يقول المعلم ما يلي: أعتقد أننا جميًعا نعرف القليل عن المناطق في بلدنا، لكننا نحتاج إلى معرفة المزيد عن المدن التي 
سنزورها إذا كنا سنكتب قصة عنها. نحتاج إلى تحديد شيئين. أواًل، ما الذي نرغب في اإلخبار عنه في قصتنا، وثانًيا، من أين 

سنحصل على المعلومات؟

يقوم المعلم بما يلي: تنجيل أفدار التالميذ  ّما يرغبول فى الدتابة  فه  :ي النبورة أا  :ي ارق المخططات. تذكير التالميذ بأ هم 
سيتع:مول  ن الندال ااألشياء التى تحكث فى المجتمعات المح:ية. إذا كال التالميذ يواجهول صعوبة مع األفدار، فاقترح اّم األ مال 
التجارية، المهن، احكائق الحيوال، االمتفزهات، ااأللعاب، اغيرها من األفدار التى تتميز بها إحكى المفاطق. شّجع التالميذ  :ي التثدير 

فى مدال العفور  :ي المع:ومات، مفل االستعا ة بالدتب االمقاالت المتوفرة فى المدتبة أا  بر اإل تر ت.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: لدينا بعض األفكار الجيدة لبدء بحثنا. هيا نخطط لعملنا الجاد بالتفكير في مدينتنا أواًل. سننشئ 
عالمة مرجعية لتمّثل مدينتنا، ثم يمكننا استخدامها أثناء عملنا في هذا الفصل. ما الذي يجب علينا وضعه في عالماتنا 

المرجعية لمساعدتنا في تمثيل مدينتنا؟ من فضلكم تحدثوا إلى زميل مجاور. شاركوا أفكاركم ومن بعدها سنناقش مع 
المجموعة بالكامل.

م:حوظة ل:مع:مل شّجع التالميذ  :ي التثدير فى  ّكة أاجه لوصف مجتمعهم األم، مفل المهن، االطقس، االموسيقي اأماكن الزيارة )حكيقة 
الحيوال، االمفتزهات، االمتاحف(، ااأللعاب المتوفرة فى المفطقة، ااسائل المواصالت المتاحة داخل المكيفة اخارجها، االطعام. تأّكك من 
مفاقشة األ شطة المتوفرة فى المكيفة االتى تتع:ق باالقتلاد. ستعمل هذه األاجه كثئات ينتخكمها التالميذ أثفاء البحث  ن المكل األخرى 

لزيارتها.

يقوم المعلم بما يلي: مفح التالميذ اقت ل:تثدير فى األفدار. تشجيع التالميذ  :ي استخكام ألوال مبهجة فى تلميمهم اإاافة تثاصيل 
مهمة إلي اللور. تقكيم إرشادات  فك الحاجة.

م:حوظة ل:مع:مل يمدن أل تدول تجربة التع:ّم بنيطة أا مثل:ة حنب اختيارك. شّجع التالميذ  :ي الحثاظ  :ي العالمات المرجعية الخاصة 
بهم أل ها سُتنتخكم طوال الثلل.

يقوم التالميذ بما يلي: إ شاء إشارات مرجعية لتمفيل مكيفتهم.

يقوم المعلم بما يلي: بعك إكمال التالميذ ل:عالمات المرجعية الخاصة بهم، إتاحة رفع األيدي، وتكوين ثنائيات لمشاركة تلاميم العالمة 
المرجعية مع التالميذ بعضهم بعض. إتاحة الوقت لتبادل األداار لمرتين أا ثالث مرات فى المفاقشة، استفاًدا إلي الوقت المتبقى. بمجرد 

اال تهاء، توجيه التالميذ إلي ااع العالمات المرجعية فى كتاب الت:ميذ  فك آخر صثحة ينتخكمو ها.
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تتشابه مدينتي مع هذه الصورة ألن 

تختلف مدينتي عن هذه الصورة ألن

انظر إلى الصور. ما أوجه التشابه واالختالف بين الصور والمدينة التي تعيش فيها؟ أكمل الجمل 
أسفل كل صورة.

المدن  بين  واالختالف  التشابه 

الدرس

1

التواصل

التعاال
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م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سنتعلم كفريق عن الكيفية التي يعمل بها العالم. وسنتعلم عن المجتمعات المحلية وكيف تساعدنا. 
ستعملون مع زميل في مشروع "شاِرك" الخاص بنا لتصميم كتاب مصّور عن المدن التي سنزورها في جولتنا االفتراضية في 

مصر. هيا ننهي درسنا اليوم بالتفكير كيف ستساعدون فريقكم في التعّلم غًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة كيف يمدفهم منا كة بعضهم بعًضا.
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الكرس 2 ظرة  امة
المنتخكمة المواد 

اكتِشف )90 دقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: في اجتماعنا األخير، أنشأنا عالمات مرجعية لتكريم مدينتنا. ما هي بعض األشياء التي ناقشناها عن 
رحلتنا؟

يقوم المعلم بما يلي: إدارة الحوار بالبكء مع ت:ميذ ااحك اال:جوء إلي المشاركة السريعة إلشراك باقى التالميذ. تذكير التالميذ بالثئات 
االمواو ات التى جرت مفاقشتها فى الكرس النابق، بما فيها المهن االفشاط االقتلادي، االطقس، اأماكن الزيارة )حكيقة الحيوال، 

االمفتزهات، االمتاحف(، ااأللعاب، ااسائل المواصالت، االطعام.

2. يقول المعلم ما يلي: تذكّرتم العديد من األفكار عمّا يحدث في مدينتنا. سنتعلم عن الفئات المتشابهة في كل مدينة نخطط 
لزيارتها. ال تزال صديقتنا نور وعائلتها يخططون لرحلتهم. هيا نتحقق معهم. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة 

"خطة نور للرحلة".

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ لقراءة أفدار  ور ات:ميذ آخر لقراءة أفدار حنام. تقكيم المنا كة أا اسائل بكي:ة ل:قراءة إذا كال ذلك 
مفاسًبا لمنتويات القراءة لكى التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم اقرءوا في صمٍت أثناء قراءة أصدقائنا بصوٍت عاٍل.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة.
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اقرأ القصة وضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها.

للرحلة نور  خطة 

وفي آخر الرحلة، سنزور أهرامات الجيزة." 

أجاب حسام: "يا لها من رحلة ممتعة، أتمنى أن تلتقطي صوًرا كثيرة."

نور وحسام يذهبان إلى المدرسة سيًرا على األقدام. 

تقول نور لحسام: "قررنا أين سنذهب في رحلتنا العائلية."

أجاب حسام: "هذا رائع، لكن إلى أين سنذهب؟"

قالت نور: "ستبدأ رحلتنا من أسوان وهناك سنزور معبد فيلة."

أجاب حسام: "زرت هذا المعبد مع عائلتي من قبل واستمتعت بالتجول 
داخل المعبد الكبير وشاهدت نقوشًا جميلة على جدران المعبد."

تكمل نور: "وبعدها سنذهب إلى وادي الملوك بالقرب من األقصر ثم سنزور 
عمتنا في الغردقة."

يضيف حسام: "هذا جيد، يستطيع سمير ممارسة السباحة في الغردقة." 

ضحكت نور وقالت: "هذا صحيح، يظن سمير أنه سمكة أو طائر أحياًنا." 

الدرس

2

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
التخطيط لخط سير رح:ة حول ملر.  
حناب المنافات بين المكل باستخكام مقياس   

الخريطة.
تحكيك المنافة الد:ية المقرر قطعها فى الرح:ة.  

فى الثلل األخير، صّوت التالميذ  :ي المكل التى يرغبول فى 
زيارتها اصفثوها. باستخكام ترتيبات التالميذ، اختر خمس 
مكل حل:ت  :ي أ :ي األصوات من أجل تخطيطك ل:رح:ة. 

اكتب المكل  :ي النبورة مع  كد األصوات التى حلل  :يها 
كل مفها. م:حوظةل يحتوي مخطط أفدار خط سير الرح:ة  :ي 

مناحة لنت مكل؛ حيث أل مكيفتدم ستدول المكيفة األالي فى 
الرح:ة.

ا رض الخريطة الموجودة فى كتاب الت:ميذ فى صثحة "مكل 
سأزارها" إل أمدن. إذا تعذر  رض الخريطة، فاستخكم خريطة 

لملر بحجم كبير بما يدثى ليرى التالميذ أين تشير  فكما 
يرجعول إلي خريطتهم الخاصة.

كتاب الت:ميذ  خط سير الرح:ة  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتعرا

اإلبكاعل
ترتيب األجزاء لتدوين مجمو ة جكيكة أا   

فريكة من  و ها.

تع:َّم لتعمل

التعاالل
احترام آراء اآلخرين.  
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يقوم المعلم بما يلي: إدارة حوار  ن القلة، االذي يمدن أل يتضمنل
ما أال مكيفة ستزارها  ور ا ائ:تها؟  
قام حنام بزيارة إلي أحك األماكن. ما هذا المدال؟ ما الذي أحّبه فى هذا المدال؟  
ما المدال الشّيق الموجود بالقرب من األقلر؟  
أين تعيش  مة  ور؟ ماذا سيثعل سمير هفاك؟  
ما األماكن األخرى التى تخطط  ور لزيارتها؟  

3. يقول المعلم ما يلي: خططت عائلة نور لرحلة ممتعة. علينا تحديد وجهتنا أيًضا. في الفصل األخير، صّوتنا مع الفصل على 
المدن التي أراد معظمنا زيارتها.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة أسماء المكل المختارة  :ي النبورة.

يقول المعلم ما يلي: انتقلوا إلى كتاب التلميذ لمراجعة صفحة ما وجهة زيارتنا؟. يُرجى قراءة اإلرشادات في صمت بينما أقرؤها 
بصوٍت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة اإلرشادات من كتاب الت:ميذ.

يقول المعلم ما يلي: إذا واجهتم أي صعوبة في العثور على المدن على الخريطة، أو إذا واجهتم صعوبة في فهم مفردات 
االتجاهات على الخريطة، فعليكم االستعانة باستراتيجية طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم. من منكم يرغب في 

إنعاش ذاكرة التالميذ بشأن هذه االستراتيجية؟

يقوم التالميذ بما يلي: شرح الهكا من طرح النؤال  :ي ثالثة تالميذ آخرين قبل ط:ب المنا كة من المع:م.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. واآلن اعثروا على أماكن المدن التي سنزورها وضعوا دائرة حولها.

يقوم التالميذ بما يلي: العفور  :ي مدال كل مكيفة من المكل اااع دائرة حولها.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن عرفنا أي مدن سنزور، يجب علينا ترتيب برنامج رحلتنا. ُنطلق على المسار المخطط للرحلة 
اسم "خط سير الرحلة".

يقوم المعلم بما يلي: كتابة الد:مة مع تعريف اجيز لها  :ي النبورة )"خط سير الرح:ة = المنار المخطط ل:رح:ة"(.

يقول المعلم ما يلي: على سبيل المثال، أتصور أن جدولي لليوم كاآلتي: أواًل، الذهاب إلى المدرسة، ثم الذهاب إلى السوق مع 
أحد األصدقاء، وفي النهاية سأدعو صديقي لتناول العشاء معي في المنزل. أما خط سير رحلتي لليوم فسأتوجه من المنزل إلى 

المدرسة، ثم إلى منزل صديقي وبعدها إلى السوق، وفي نهاية اليوم سأعود إلى منزلي.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة ك:مة خط سير الرح:ة  :ي النبورة فى قائمة فى  ثس اقت قولها شثهّيًا.

يقول المعلم ما يلي: ُيرجى االلتفات إلى زميل مجاور. قدموا مثااًل ألصدقائكم عن خط سير رحلتكم الذي قد تتبعونه لليوم، 
وتأكدوا من استخدام كلمة "خط سير الرحلة" أثناء المناقشة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة خطوط سير الرحالت ل:يوم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل أثناء استخدام كلمة مفردات اليوم. واآلن هّيَا نفكر بعمق في كيفية تحديد خطوط سير 
رحالتنا. في رأيكم، ما الذي ينبغي عليكم أن نأخذه بعين االعتبار عند تحديد خط سير رحلتنا؟ ما األمر المهم لتحديد طريقة 

ترتيب زيارة المدن؟

يقوم المعلم بما يلي: إجراء حوار االبكء بالتحكث مع ت:ميذ ااحك ااستخكام المشاركة السريعة من أجل إشراك باقى التالميذ فى 
الحوار، مع األخذ بعين اال تبار ترتيب زيارة المكل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة اال تبارات  :ي النبورة. تذكير التالميذ بإمدا ية الرجوع إلي الثلل األال "سجل التخطيط ل:رح:ة"؛ كى 
يعرا التالميذ كم تبعك منافة كل مكيفة  ن مكيفتهم. إتاحة الثرصة ل:تالميذ لتحكيك ترتيب بر امج الرح:ة، من خالل اإلشارة إلي الخريطة 

الدبيرة )المعرااة أا الورقية(.

يقوم التالميذ بما يلي: تحكيك ترتيب المكل حنب زيارتها مًعا.

يقول المعلم ما يلي: بعد أن تعرفنا على خط سير رحلتنا، اكتبوا أسماء المدن بهذا الترتيب في أسفل الصفحة حيث توجد 
الخريطة.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة المكل  :ي حنب ترتيبها اللحيح  :ي النبورة. سيدول من المثيك توفير ت:ك المع:ومات بنهولة بيفما 
ينتمر التالميذ فى العمل.
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انظر إلى الخريطة وأضف االتجاهات إلى مؤشرات البوصلة. ضع دائرة حول المدن التي نخطط لزيارتها. 
أضف إلى الخريطة أسماء المدن التي ستزورها ولم تجدها عليها

زيارتنا؟ وجهة  ما 

اكتب قائمة بأسماء المدن حسب ترتيب زيارتها:

اإلسكندرية

المنيا

بني سويف

القاهرة

أسيوط

50 1000

كم

أسوان

موط

سيوة

الطور

شرم الشيخ

الجيزة

بحيرة ناصر

مطروحالعريش

الفيوم

طنطا

السويس

اإلسماعيلية

إدفو

األقصر

الغردقة

سوهاج
قنا

الخارجة

بورسعيد

التعاال

اإلبكاع
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4. يقول المعلم ما يلي: نحرز اآلن تقدمًا كبيرًا في التخطيط لرحلتنا. مما سيساعدنا في تأليف قصصنا المصّورة عن كل مدينة 
من المدن التي نخطط لزيارتها. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "خط سير الرحلة". وعندما تجدون الصفحة، ضعوا عالمة 

 :يها. راجعوا مخطط األفدار بمثردكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة مخطط األفدار.

يقول المعلم ما يلي: يرجع الهدف من االستعانة بمخطط األفكار إلى مساعدتنا في تجميع أفكارنا من أجل تصميم الكتاب 
المصّور. في رأيكم كيف سيساعدكم المخطط في ترتيب أحداث قصتكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقول المعلم ما يلي: سنراجع اليوم مخطط األفكار، لتتمكنوا من االستعانة به أثناء إجراء البحث. ستالحظون أن كل صف به 
مربعان. من منكم يرغب في إخبارنا عن المعلومات التي سنسجلها في المربعين داخل كل صف؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أحك التالميذ ممن يرفعول أيكيهم لإلجابة )مكل ااسي:ة المواصالت التى سفنتق:ها ل:نثر من هذه المكيفة 
إلي المكيفة التالية(.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. دعونا نبدأ بملء العمود األول من خالل كتابة أسماء المدن المختارة في خط سير الرحلة. من 
أين سنبدأ رحلتنا؟

يقوم المعلم بما يلي: استخكام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة )فى مكيفتفا(.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، سيكون المنزل هو نقطة البداية. سّجلوا اسم مدينتنا في الصف األول تحت كلمة "بداية 
الرحلة

": مدينتي". وبعد ذلك، اكتبوا أسماء المدن المخطط زيارتها بترتيب مناسب في مخطط األفكار.

م:حوظة ل:مع:مل بالفنبة إلي باقى األ شطة المذكورة فى هذا الكرس، اجعل التالميذ يج:نول فى مجمو ات العمل التى ُشد:ت فى الكرس 
األال.

يقول المعلم ما يلي: ال يمكننا ملء المربعات الخاصة بـ "وسيلة المواصالت" بعد، إذ لم نقم بإجراء بحثنا أو نحدد الكيفية التي 
سنسافر بها من مدينة إلى أخرى؛ ولذا، سنترك هذا العمود فارًغا حتى حين. ماذا ترى على مخطط األفكار بجانب العمودين؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المالحظات.

5.يقول المعلم ما يلي: الحظوا السهم العريض الذي يشير إلى أسفل ويصل بين المدن. من منكم يستطيع قراءة النص الوارد 
بجانب األسهم العريضة؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ رفع يكه لقراءة  ص "اكتب المنافة إلي المكيفة التالية فى النهم".

يقول المعلم ما يلي: أتساءل عن المسافة التي سنقطعها أثناء السفر بين المدن. من منكم يعرف كيفية قياس تلك المسافات 
باالستعانة بالخريطة الموضحة على صفحة ما وجهة زيارتنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفدار )باستخكام المقياس كما هو الحال فى الثلل النابق(.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. تعلمنا في الفصل السابق كيفية قياس المسافة بين المدن على الخريطة. أما اآلن، فيمكننا 
استخدام تلك المهارة في إيجاد المسافة بين المدن وفًقا لترتيب زيارتها. ولقياس المسافة بين المدن، سنستخدم المقياس 

المطبوع على هذه الصفحة. دعونا نقيس المسافة من مدينتنا إلى أول مدينة سنزورها مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: مراجعة كيثية استخكام المقياس  :ي اللثحة فى كتاب الت:ميذ لقياس المنافة بين المكل. ُيعك استخكام الخط 
المنتقيم فى قياس المنافات الخيار المفاسب فى هذا التمرين. تمثيل كيثية استخكام المقياس لقياس المنافة من مكيفتدم إلي أال 

مكيفة ارد ذكرها فى خط سير الرح:ة، إذا لزم األمر.

م:حوظة ل:مع:مل بإمدا ك استخكام الخرائط المتاحة  بر اإل تر ت، كى تحلل  :ي الرقم اللحيح ل:تحقق من التخميفات التى اصل إليها 
التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: متابعة المع:م أثفاء قياس المنافة بين مكيفتهم اأال مكيفة.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع زميل مجاور لقياس المسافة من المدينة األولى إلىالمدينة الثانية مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: منا كة التالميذ  فك الضرارة.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل فى مجمو ات ثفائية لقياس المنافة التالية.
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اكتب أسماء المدن حسب ترتيب زيارتها. اكتب وسيلة المواصالت التي ستنتقل بها إلى المدينة 
ن المسافة بين المدن وسجلها.  التالية. خّمِ

الرحلة خط سير 

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

52

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

الصف الثاني االبتدائي

.5

.6

.1

.3

.2

.4

انظر إلى الخريطة وأضف االتجاهات إلى مؤشرات البوصلة. ضع دائرة حول المدن التي نخطط لزيارتها. 
أضف إلى الخريطة أسماء المدن التي ستزورها ولم تجدها عليها

زيارتنا؟ وجهة  ما 

اكتب قائمة بأسماء المدن حسب ترتيب زيارتها:
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اإلسماعيلية

إدفو

األقصر

الغردقة

سوهاج
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الخارجة
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يقول المعلم ما يلي: أنتم تؤدون عماًل رائًعا في تذكر هذه العملية. اعملوا في مجموعاتكم إلكمال القياسات. وبعد االنتهاء من 
حساب كل القياسات، سّجلوا القيم في مخطط األفكار. وبما أنكم تعملون في مجموعات، فعليكم تقسيم العمل بينكم. إذا كانت 

لديكم أي أسئلة، فاستخدموا استراتيجية طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم.

يقوم المعلم بما يلي: التجول امنا كة مجمو ات التالميذ حنب الحاجة.

م:حوظة ل:مع:مل من أجل توسيع  طاق التجربة التع:يمية، دّرب التالميذ  :ي المهارات الحنابية، اابكأ بمقكمة  ن مهارات التثدير 
الحاسوبى، ثم اط:ب من التالميذ إاافة  واتج المنافات بين المكل. هفاك ست قيم لإلاافة فى مخطط األفدار، الذا فاطرح مقكمة  ن 

استراتيجية مهارة التثدير الحاسوبى الخاصة بتقنيم هذه المشد:ة المعقكة إلي خطوات بنيطة. فع:ي سبيل المفال، أاف أال منافتين 
)بإاافة  كدين مدو ين من 3 أرقام(، ثم تابع األمر مع ثا ى منافتين، افى الفهاية أاف آخر منافتين مخت:ثتين. قم بـ تمثيل إاافة 
الفالثة  واتج إلي المنافة اإلجمالية، كإاافة  كدين مدو ين من 3 أرقام،  :ي أل تدول األ كاد األكبر من 1000 خارج التوقعات لتالميذ 

اللف الفا ى االبتكائى.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مجهودكم الرائع اليوم في التخطيط لرحلتنا. بعد أن تحدثنا عن إحدى خطوات إعداد خط 
ل ما تعلمناه عن كلمة "خط سير الرحلة". من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة  سير الرحلة وتمرّنا عليها، دعونا نسّجِ

"المفردات: خط سير الرحلة". اقرءوا التعليمات واتبعوها. عندما تنتهون، قارنوا أفكاركم مع أفكار زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صثحة المثردات امشاركة األفدار مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: التجول امنا كة التالميذ فى إكمال صثحة المثردات حنب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس القادم سنخطط كيفية السفر من مدينة إلى مدينة أخرى واردة في برنامج رحلتنا. أتمنى أن 
تكونوا متشوقين إلى تخطيط رحلتنا مثلي.
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فّكر في تعريف للمفردات الجديدة ، ثم أكمل المخطط.

الرحلة  المفردات: خط سير 

الرسم التوضيحيالتعريف

كيف استخدمت تلك المفردات في الفصل؟

المفردات:
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الكرس 3 ظرة  امة

تع:ّم )90 دقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس الماضي، حددنا خط سير رحلتنا. ما هما القراران اللذان اتخذناهما من أجل تنظيم خط سير 
الرحلة؟

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ  :ي مفاقشة اال تبارات التى أخذاها أثفاء تفظيم خط سير الرح:ة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

2.يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على تذكيرنا بمدى انشغالنا في تنظيم برنامج رحلتنا. واليوم سنخطط لكيفية السفر من 
مدينة إلى أخرى. وتفكر نور وعائلتها في التخطيط لفعل نفس األمر أيًضا. انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "وسائل 

المواصالت في رحلة نور". اقرءوا القصة في صمت بينما نقرأها بصوت عاٍل في الفصل مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لقراءة جم:ة ااحكة من القلة. تذكير التالميذ بإظهار مشا رهم أثفاء القراءة.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءة مع المع:م فى صمت.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مفاقشة  ن أحكاث القلة. يمدن أل تتضمن األسئ:ةل
من دخل الغرفة فى بكاية أحكاث القلة؟  
ما المواوع الذي كا ت  ور اسارة اسمير يتفاقشول حوله؟  
ما هو المدال الذي يرغبول فى ركوب القارب الفي:ى مفه؟  
ما هى خياراتهم ل:وصول إلي هفاك؟  
كيف يرغب سمير فى فعل هذا األمر؟  
هل قرراا الطريقة التى سينافرال بها؟  
ماذا أحضرت الجكة فى  هاية القلة؟  
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المواصالت في رحلة نور وسائل 
اقرأ القصة وضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها.

الدرس

3

قال الجد: "أحببت أفكاركم أيها األطفال. أخبروني عندما تقررون."

وضعت الجدة طبًقا به قطع من الكنافة على المنضدة وقالت: "من يريد 
قطعة من الكنافة؟" 

ستذهب نور وعائلتها في رحلة. واليوم ستحدد العائلة كيف ستذهب من 
مدينتها إلى األقصر وتخطط العائلة أيًضا لركوب باخرة نيلية في األقصر.

دخل الجد المطبخ وسأل أحفاده: "كيف سنذهب إلى األقصر؟"

أجابت نور: "لم نقرر بعد."

تقول سارة: "يمكننا ركوب طائرة أو قطار أو حافلة."

قال سمير: "أريد ركوب طائرة والتحليق في السماء مثل طائر يطير." 

يركض سمير في المطبخ ويحرك ذراعيه كالطائر.

سألهم الجد: "كيف ستحددون اختياركم؟"

تقترح نور وتقول: "يمكننا التفكير في التكلفة."

قالت سارة: "أو الوقت الذي ستستغرقه الرحلة."

أضاف سمير وهو يحرك ذراعيه كالطائر: "يمكننا التحليق كالطائر لنصل إلى 
هناك."

التواصل

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
مفاقشة أ واع النثر المتاحة فى المكل ابيفها.  
تحكيك كيثية النثر من مكيفة إلي أخرى فى   

رح:ة  بر ملر.
استخكام مخطط األفدار لتكاين المع:ومات.  

كتاب الت:ميذ  قارب  ي:ى  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  

التع:ّم األساسية واتج  المثردات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتعمل

التعاالل
احترام آراء اآلخرين.  

تع:َّم لتدول

التواصلل
حنن االستماع.  
مهارات القراءة االدتابة االتواصل غير   

ال:ثظى.

االستمرار فى تجميع المواد المتع:قة بالمكل الوارد ذكرها فى 
خط سير الرح:ة، مفلل الم:لقات، اكتيبات النثر،مواقع الويب 

االدتب، فضاًل  ن المجالت. يركز درس اليوم  :ي اسائل 
المواصالت، الذا فإل صور اسائل المواصالت المخت:ثة التى 

يمدن ل:طالب ربطها بدل مكيفة من المكل ستدول مثيكة. ترتيب 
اللور افًقا لدل مكيفة، استجتمع مجمو ات الخبراء )مجمو ة 

مدوّ ة من فرد ااحك من كل مجمو ة من مجمو ات العمل، 
االذي يقع  :ي  اتقه مهمة اكتناب كل جوا ب المعرفة حول 

مواوع معين( كل  :ي حنب المكيفة التى يبحفول  فها.

ل:كرس المع:م  تجهيزات 
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على إجراء المناقشة. لدى كل من نور وعائلتها خيارات عن طريقة السفر من مكاٍن إلى آخر. 
ونحن لدينا خيارات مثلهم أيًضا. دعونا نتعلم المزيد عن الخيارات المتاحة والمنطقية بالنسبة لنا.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة الد:مة "اسائل المواصالت"  :ي النبورة، اتحتها  مودال يحمل ااحك مفهما  فوال "حول المكيفة"، ااآلخر 
يحمل  فوال "داخل المكيفة اخارجها".

يقول المعلم ما يلي: في البداية، دعونا نراجع أنواع وسائل المواصالت المتوفرة في مدينتنا. نحن بحاجة إلى التفكير فيما إذا 
كانت وسائل المواصالت التي سنستقلها ستأخذنا إلى أماكن محددة في المدينة فقط، أم ستكون متاحة لتقّلنا إلى أماكن أخرى.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مفاقشة حول أ واع اسائل المواصالت فى مكيفتك. إدراج أ واع من اسائل المواصالت مفلل المشى اركوب 
الكراجات، اجعل التالميذ يخمفول المنافة التى يمدفهم النير خاللها دال أل يشعراا بتعب شكيك )الحك األقلي بضعة كي:ومترات(. 

إكمال الجكال  :ي النبورة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. لدينا خيارات محدودة من وسائل المواصالت المحلية. أحسنتم في تحديد وسيلة المواصالت 
ل ما ناقشناه. انتقلوا إلى صفحة  المتاحة لنستِقّلها في الرحالت القصيرة وأي منها أفضل مع الرحالت الطويلة. هيا بنا نسّجِ

"وسائل المواصالت في رحلتنا" في كتاب التلميذ. اقرءوا اإلرشادات في صمت بينما أقرأها بصوٍت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة اإلرشادات بلوت  اٍل ل:تالميذ.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع زميل مجاور من أجل اتباع تلك اإلرشادات. تأكدوا أن الجميع موافق على أنواع وسائل المواصالت 
المتاحة في مدينتنا.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع زميل مجاور لواع  المة  :ي الجكال تشير إلي ما إذا كا ت هفاك اسي:ة 
مواصالت معيفة متوفرة فى المكيفة.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مفاقشة إللقاء الضوء  :ي أ واع اسائل المواصالت األكفر مالءمة لمنافات النثر المخت:ثة.  :ي سبيل 
المفال، لن يدول من المفطقى استقالل طائرة لمنافة تقل  ن 100 كم.

يقوم التالميذ بما يلي: إجراء مفاقشة  ن خيارات اسائل المواصالت امعاييرها.

4. يقوم المعلم بما يلي: تفظيم التالميذ فى مجمو ات العمل.

ق ما ناقشناه لوضع بعض القرارات. وستعملون  يقول المعلم ما يلي: سننتهي من باقي هذه الصفحة الحًقا. أما اآلن، فسنطّبِ
في مجموعاتكم معًا على أن يؤدي كل فرد منكم جزًءا من المهمة. وبهذه الطريقة، سيصبح إنجاز المهمة بالكامل سهاًل للغاية. 

انتقلوا إلى كتاب التلميذ لمراجعة صفحة "كيف سنصل إلى وجهتنا؟". اقرءوا معي في صمت وأنا أقرأ اإلرشادات بصوت عاٍل.

م:حوظة ل:مع:مل يبحث كل ت:ميذ  ن أ واع اسائل المواصالت فى إحكى المكل التى ارد ذكرها فى الرح:ة. ابعك ذلك، تعود مجمو ة العمل 
إلدخال المع:ومات التى حل:وا  :يها فى صثحة "اسائل المواصالت فى رح:تفا".

يقول المعلم ما يلي: أول شيء تفعلونه هو تخصيص مدينة واحدة لكل فرد داخل مجموعة العمل لتجميع معلومات عنها.

يقوم التالميذ بما يلي: تحكيك من سيقوم بالبحث  ن كل مكيفة داخل مجمو ات العمل.

يقول المعلم ما يلي: سننقسم اآلن إلى مجموعات الخبراء حسب المدينة المختارة لمجموعتكم. ستعمل هذه المجموعة مًعا 
ليتعلموا أكثر عن المدينة التي قمتم بالبحث عنها، ثم ستعودون إلى مجموعاتكم كخبراء.

يقوم المعلم بما يلي:  رض مواد البحث الخاصة بدل مكيفة  :ي التالميذ اتجميع التالميذ فى مجمو ات الخبراء بالقرب من المواد 
الخاصة بدل مكيفة، أا إدخالهم معمل الحاسب ل:بحث  :ي اإل تر ت.

يقوم التالميذ بما يلي: التوجه  حو المدال المفاسب اإجراء بحث بنيط  :ي خيارات المواصالت فى كل مكيفة.

يقوم المعلم بما يلي: التردد  :ي مجمو ات الخبراء ل:تأكك أ هم ينتطيعول العفور  :ي المع:ومات التى يحتاجو ها أثفاء قيام التالميذ 
بالبحث اإتاحة من 20 إلي 30 دقيقة إلجراء البحث.

يقول المعلم ما يلي: تعرفون اآلن أنواع المواصالت المتاحة في كل مدينة، من فضلكم ارجعوا إلى مجموعاتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: الرجوع إلي مجمو اتهم.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا بحثكم مع مجموعات العمل. استكملوا الجدول في الصفحة السابقة "وسائل المواصالت في 
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المدنمدينتيوسيلة المواصالت

الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

انظر إلى الصور، ثم اكتب "نعم" أو "ال" أسفل كلمة "مدينتي" إذا كانت وسيلة المواصالت متوفرة في 
مدينتك. وبعد ذلك، اكتب أسماء المدن التي يتوفر فيها حافالت، وقطارات، وطائرات. 

رحلتنا في  المواصالت  وسائل 

التعاال

58

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

الصف الثاني االبتدائي

سيختار لك المعلم إحدى المدن خالل الرحلة. تعّرف على أنواع وسائل المواصالت المتوفرة في تلك 
المدينة باستخدام المصادر المتاحة في الفصل. اتبع التعليمات التالية. 

هناك؟ إلى  كيف سنصل 

أكمل الفراغ. اسم المدينة التي أبحث عنها: 

اكتب أسماء وسائل المواصالت المتوفرة في المدينة أو ارسمها:
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رحلتنا"أثناء استماعكم لبعضكم البعض، من يستطيع تقديم مثال على ما ستسجلونه في العمود األخير في الجدول؟

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل إجابة ااحكة ل:ثلل.

يقوم المعلم بما يلي: اإلجابة بالموافقة إذا قّكم الت:ميذ إجابة صحيحة أا توايح المثاهيم الخاطئة حنب الحاجة. )يدتب التالميذ اسم 
المكيفة بجوار صورة المواصالت المتاحة فيها(.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا إلكمال الجكال.

م:حوظة ل:مع:مل بعك معرفة التالميذ لوسائل المواصالت المتاحة ل:تفقل بين المكل، سيختارال الوسي:ة المفاسبة لدل مرح:ة فى الرح:ة، ثم 
يكا ول هذه المع:ومات فى مخطط األفدار.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم مًعا على نحٍو رائع. أعتقد أن المشاركة تجعل المهمة أكثر سهولة. واآلن، لننتقل إلى 
أهم خطوة في رحلتنا،. يجب علينا أن نقرر كيف نستطيع الذهاب من مدينة إلى أخرى. ستقوم كل مجموعة بالعمل على ذلك. ما 

هي وسيلة المواصالت التي يمكنهم استقاللها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخكام المشاركة السريعة إليجاد أفدار مخت:ثة طرحها التالميذ  ن كيثية صفع القرار مع األخرين. تشجيع 
التالميذ  :ي التثدير فى التداليف اإلجمالية )مفال، الطائرات أكفر تد:ثة من القطارات االحافالت أقل تد:ثة مفهما( االثترة الزمفية التى 

تنتغرقها كل اسي:ة أيًضا.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! ستختار مجموعاتكم األمر األكثر أهمية بالنسبة لكم أثناء اختيار وسيلة المواصالت. 
من فضلكم استعينوا بالمعلومات التي كتبتموها منذ قليل في كتاب التلميذ الختيار وسيلة المواصالت التي يمكن التنقل بها 

من مدينة إلى أخرى. سجلوا قراراتكم في مخطط األفكار في صفحة "خط سير الرحلة" حتى تتذكروها عند كتابة قصتكم. من 
منكم سيعرض علينا مكان كتابة المعلومات؟

يقوم المعلم بما يلي: استك اء التالميذ الذين يرفعول أيكيهم لتحكيك العمود اللحيح فى كتاب الت:ميذ فى صثحة "خط سير الرح:ة".

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار اسي:ة المواصالت التى ستفق:هم من مكيفة إلي أخرى اإدخال المع:ومات فى مخطط األفدار.

يقوم المعلم بما يلي: التردد  :ي المجمو ات ل:تأكك من سالسة  م:ية صفع القرار. تذكير التالميذ بتكاين المع:ومات فى مخطط األفدار.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: عملتم بجد اليوم في مجموعاتكم وأحرزتم تقدًما كبيًرا. عرفنا اآلن خط سير الرحلة وكيف ننتقل من 
مدينة إلى أخرى كم تبعد المسافة التي سنقطعها. قبل االنتهاء اليوم، من فضلكم ناقشوا في مجموعاتكم كيف ساعدنا العمل 

الجماعي على إتمام المهمة.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة التعاال.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس التالي، سنبدأ في التحدث عن األشخاص الذين سوف نقابلهم أثناء الرحلة. أتطلع إلى إجراء 
المزيد من النقاش عن رحلتنا في الدرس القادم.

التعاال
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بداية الرحلة: مدينتي

المدينة 2

المدينة 3

وسيلة المواصالت

وسيلة المواصالت
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الصف الثاني االبتدائي
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اكتب أسماء المدن حسب ترتيب زيارتها. اكتب وسيلة المواصالت التي ستنتقل بها إلى المدينة 
ن المسافة بين المدن وسجلها.  التالية. خّمِ

الرحلة خط سير 

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.
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الكرس 4 ظرة  امة

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقوم المعلم بما يلي: تفظيم التالميذ فى مجمو ات العمل. الط:ب من كل مجمو ة اختيار قارئ ل:مفاقشة التالية.

يقول المعلم ما يلي: في اجتماعنا األخير، عملنا مًعا لتحديد كيفية التنقل من مدينة إلى أخرى في خط سير الرحلة. دعونا 
نقارن نتائج المجموعات. أثناء المقارنة، تذكروا أنه ال توجد إجابة صحيحة واحدة. فقد نكون توصلنا إلى عدة قرارات بناًء على 

أسباب مختلفة .

يقوم المعلم بما يلي: الط:ب من قارئ كل مجمو ة قراءة صثحة "خط سير الرح:ة" اتحكيك كيثية اال تقال من مكيفة إلي أخرى،  :ي أل 
تدول مكيفتهم هى  قطة البكاية االفهاية. كتابة ما ُذكر فى الجكال. إدارة  قاش لمقار ة الفتائج  فكما يفتهول جميًعا. إذا اجكت اختالفات، 

فاط:ب من التالميذ شرح النبب. من المهم أل يعرا التالميذ أ هم لن ينتخكموا مواصالت مماث:ة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الفتائج االمفاقشة. التثدير الفاقك
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تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
استدشاا المهن المرتبطة بالمواصالت.  
تفظيم حوار بين  ام:ين فى مجال المواصالت.  

ارسم جكااًل  :ي النبورة ااكتب أسماء المكل فى اللف 
الرئينى فى خط سير الرح:ة بالترتيب،  :ي أل تدول مكيفتك 
هى  قطة البكاية ا قطة الفهاية. يجب أل يدول  كد اللثوا 

المتتالية مماثاًل لعكد مجمو ات العمل فى الثلل. مفالل

منا ك طيار  
ُمحلل التذاكر  
مضيثة طيرال  
ميدا يدى  
طيار  
مهفكس الندة الحكيك  
 اظر المحطة  
بائع التذاكر  

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتعرا

التثدير الفاقكل
تعريف العالقات بين األشياء   

المخت:ثة.

تع:َّم لتدول

التواصلل
مهارات القراءة، االدتابة، االتواصل غير   

ال:ثظى.

المجموعة
مدينتك ←
المدينة 1

المدينة 1 ←
المدينة 2

المدينة 2 ←
المدينة 3

المدينة 3 ←
المدينة 4

المدينة 4 ←
المدينة 5

المدينة 5 ←
مدينتك

1

2

3
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2. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. جّمعوا المعلومات المهمة لرحلتنا. يوجد العديد من وسائل المواصالت. هل فكرتم من قبل في 
األشخاص الذين يعملون على توفير وسائل المواصالت؟ لقد تعّلَمنا عن المهن المتخصصة هذا العام. تشمل المواصالت مهن 

ا منها؟ عديدة مختلفة. هل تعرفوا أّيً

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة قائمة موجزة بالمهن التى يعرفها التالميذ  :ي النبورة. االستعا ة بالقائمة فى المفاقشة االتجارب التع:يمية 
ل:وصول إلي مع:ومات التالميذ النابقة.

3. يقول المعلم ما يلي: هّيَا نتعلم المزيد عن بعض األشخاص القائمين على تشغيل وسائل المواصالت. انتقلوا في كتاب 
التلميذ إلى صفحة "مهن في المواصالت". اقرءوا التعليمات واتبعوها. تبادلوا األدوار في القراءة مع زميل مجاور. وبعدها 

سنناقش األسئلة الظاهرة في أسفل الصفحة عندما نستعد جميًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة الفص الذي يحتوي  :ي المع:ومات ااإلجابة  ن األسئ:ة.

م:حوظة ل:مع:مل قكم طرًقا بكي:ة لهذه التجربة التع:يمية حنب الحاجة بفاًء  :ي منتوى القراءة لكى التالميذ. اقرأ الفص بالدامل، 
ثم اط:ب من التالميذ العمل مع زمالئهم لإلجابة  ن األسئ:ة. إذا استطاع التالميذ القراءة مع زمالئهم، فأجِر مفاقشة  ن األسئ:ة 

مع المجمو ة بأكم:ها.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة األسئ:ة  :ي النبورة )من دال اإلجابات( أثفاء قراءة التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: توجد مهن عديدة في وسائل المواصالت. هّيَا ننظر إلى األسئلة واإلجابات مًعا. إذا كتبتم إجابة غير 
صحيحة، فصححوها.

يقوم المعلم بما يلي: استخكام عصّي األسماء الختيار ت:ميذ لإلجابة  ن األسئ:ة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة  ن األسئ:ة اتلحيح اإلجابات الخاطئة.

يقوم المعلم بما يلي: إدارة مفاقشة اجيزة  :ي أ واع الفشاطات التى تتضمفها كل مهفة بعك كل سؤال، االتأكك من معرفة أهمية كل 
مهفة. اإلجابة  ن األسئ:ة الموجودة أسثل اللثحة، الدن يجب  :ي الت:ميذ التفوع فى اختيار ك:مات تخت:ف  ن الد:مات المقترحةل

1. ما مهفة  اظر المحطة؟ )تشغيل محطة القطار(
2. من الذي يقود القطار؟ )مهفكس الندة الحكيك(

3. ما مهفة بائع التذاكر؟ )بيع تذاكر الحافالت االقطارات االطائرات(
4. ما مهفة الميدا يدى؟ )ُيل:ح المركبات مفل الحافالت أا القطار أا الطائرات(

ل التذاكر داخل القطار( 5. ما مهفة محلل التذاكر داخل القطار؟ )يحّلِ
6. من ينا كك  :ي فهم إجراءات النالمة داخل الطائرة؟ )مضيثة طيرال(

7. من ينا ك الطيار فى قيادة الطائرة؟ )منا ك طيار(

يقول المعلم ما يلي: هّيَا نطبق ما تعلمناه عن وسائل المواصالت في مدينتنا. هل يعرف أحدكم شخصًا يعمل في إحدى المهن 
التي ذكرناها؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة العالقة بين المهن المذكورة.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. هّيَا نسجل كيف نطبق ما تعلمناه على مدينتنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "العاملون 
في المواصالت".

يقوم المعلم بما يلي: استخكام عصّي األسماء الختيار ت:ميذ لقراءة اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: اتباع إرشادات الدتابة االرسم فى كتاب الت:ميذ.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة اقت كاٍا ل:تالميذ لال تهاء من الدتابة االرسم. حث التالميذ  :ي االستعا ة بلثحة "اسائل المواصالت فى 
رح:تفا" إذا  نوا ما هى اسائل المواصالت المنتخكمة فى المكيفة. إ ادة التالميذ إلي مجمو ات العمل بمجرد اال تهاء.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم شاركوا رسوماتكم مع أفراد مجموعاتكم. ما أوجه التشابه واالختالف بين رسوماتكم؟ ؟

يقوم المعلم بما يلي: التجول امنا كة التالميذ  :ي مقار ة رسوماتهم برسومات أفراد المجمو ة.

يقوم التالميذ بما يلي: مقار ة الرسومات فى مجمو ات العمل.

5. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على االستماع ألفراد مجموعاتكم. تذكروا أن مشروع "شاِرك" هو كتابة قصة عن رحلتنا. ما 
ا نتدرب على تخيل محادثات. فكروا كيف يتناقش العمال في وسائل  يجعل القصة مثيرة لالهتمام هو المحادثة والحوار. هّيَ

المواصالت عن وظائفهم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "حوار بين أصحاب المهن".

59 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

اقرأ النص وضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها وأجب عن األسئلة اآلتية. 

المواصالت في  مهن 

الدرس

4

يجب أن نحصل على تذاكر لنركب الحافالت، والقطارات، والطائرات. غالًبا ما نشتري التذاكر عبر اإلنترنت، لكن أحياًنا نشتريها 
من المحطة، والشخص المسئول عن بيعها هو بائع التذاكر.

الحافالت: الشخص المسئول عن قيادة الحافلة هو سائق الحافلة. الشخص المسئول عن إصالح 
الحافلة هو الميكانيكي. يعمل الميكانيكي على إصالح سيارات أخرى غير الحافلة.

القطارات: يقود القطار سائق القطارات. عندما نركب القطار، نعطي التذكرة لـ محصل 
التذاكر، والمسئول عن محطة القطار هو ناظر المحطة.

ا. يقود الطيار الطائرة ويساعده في القيادة مساعد  الطائرات: قيادة الطائرة مهنة ممتعة جّدً
الطيار. تتأكد مضيفة الطيران من سالمتك على الطائرة. الشخص المسئول عن إصالح 

الطائرات ميكانيكي الطائرات.

1. ما وظيفة ناظر المحطة؟ 

2. من الذي يقود القطار؟ 

61 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

اكتب أنواع وسائل المواصالت المتوفرة في مدينتك. ارسم شخًصا يؤدي مهنة ذكرناها في كل نوع من 
المواصالت. ثم اكتب اسم المهنة أسفل الصورة. 

المواصالت في  العاملون 

المهنةوسائل المواصالت

اسم المهنة:

اسم المهنة:

اسم المهنة:

التواصل

62

سائق القطار ومحصل التذاكرميكانيكي الحافلة وسائق الحافلة 

مساعد الطيار ومضيفة الطيرانناظر المحطة وبائع التذاكر

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

الصف الثاني االبتدائي

اختر نوعين من المهن في المواصالت وضع دائرة حولهما. اكتب حواًرا قصيًرا بين شخصين يؤديان 
مهنتيهما. مثاًل: كيف يساعد أحدهما اآلخر؟

المهن بين أصحاب  حوار 
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يقوم المعلم بما يلي: اختيار أحك التالميذ لقراءة اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على قراءة اإلرشادات. يمكنكم اختيار شخصين يعمالن في مجال واحد ورد ذكرهما لتكتبوا 
المحادثة عنهما. ربما ترغبون في إعطائهم أسماء لنعرف من المتحدث. مثال بسيط:

يقوم المعلم بما يلي: كتابة اآلتى  :ي النبورةل
سارةل ميدا يدى الحاف:ة

أشرال سائق الحاف:ة
سارةل صباح الخير، كيف حالك يا أشرا؟

أشرال صباح الخير يا سارة. أ ا بخير، اأ ِت؟

يقول المعلم ما يلي: ستكتبون محادثة تشبه هذه، ولكن ستكون عن المهن التي يقوم بها العمال. هل لديكم أي سؤال؟

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ  :ي طرح األسئ:ة ااإلجابة  فها. تحكيك إما أل يعمل التالميذ بمثردهم، أا مع زميل، أا فى 
مجمو ات العمل، اإبالغهم بما يثض:ه المع:م.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة حوار بين  ام:ين يتحكثول  ن شىء في إطار العمل.

يقوم المعلم بما يلي: التجول فى الثلل أثفاء  مل التالميذ لإلجابة  ن األسئ:ة امنا كتهم  :ي معرفة الد:مات التى ال يعرفو ها. تجميع 
التالميذ مًعا مرة أخرى بعك اال تهاء من كتابة المحادثة.

ا منكم سيبدأ القراءة أواًل.  يقول المعلم ما يلي: ُيرجى االلتفات إلى زميل مجاور. تبادلوا األدوار في قراءة المحادثة. حددوا أّيً
مثال، سأختار تلميًذا لكى يقرأ الحوار الخاص بسارة، وتلميًذا آخر سيقرأ الحوار الخاص بأشرف.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار اثفين من التالميذ باستخكام عصّي األسماء، اإ طاء كل ت:ميذ جزًءا لتمثيل قراءة المحادثة ل:ثلل.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلي النموذج، ثم العمل مع زميل ل:تكرب  :ي قراءة الحوارات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سمعت بعض المحادثات الشيقة أثناء التجول. أنتم قّراء جيدون. قبل االنتهاء، دعونا نفكر في درسنا 
اليوم في مجموعات العمل. من فضلكم، ناقشوا المهن المختلفة التي يعمل أصحابها على تشغيل وسائل المواصالت. ماذا كان 

سيحدث لنا في رحلتنا إذا لم يكن هناك ]طيارون لقيادة الطائرات[؟

م:حوظة ل:مع:مل اختر المهفة فى النؤال أ :ي اللثحة بفاًء  :ي خط سير رح:تك. مفالل إذا لم يوجك مجال الستخكام الطائرات، فال تختار 
الطيارين. اختر المهفة التى تعتمك  :يها رح:تك.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة أهمية اظائف اسائل المواصالت.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم اليوم. في الدرس التالي، سنكتشف المهن المختلفة التي سنقابلها خالل زيارتنا 
للمدن التي خططنا لها. أرغب في تجميع المزيد من المعلومات عن رحلتنا.

التواصل
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الكرس 5 ظرة  امة

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: ناقشنا في الدرس السابق أنواع المهن في وسائل المواصالت. ما المهن التي تكلمنا عنها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخكام عصّي األسماء فى بكاية المفاقشة الختيار ت:ميذ، ثم النماح له ببكء المشاركة السريعة مع زميل 
مجاار. أثفاء ذكر التالميذ ألسماء المهن، اط:ب مفهم ذكر الكار الذي يؤديه أصحاب المهن. التأكك من ذكر جميع المهن التى تعرفوا  :يها 

فى الكرس النابق.

2. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على هذا النقاش الشيق عن المهن. لدينا كلمة جديدة ستساعدنا في بحثنا اليوم عن المدن 
الموجودة على خط سير الرحلة. كلمتنا الجديدة هي "االقتصاد". تعلمنا كثيًرا هذا العام والعام الماضي عن المهن التي يمتهنها 

األشخاص، والبضائع والخدمات التي يبيعونها. وتعلمنا أن الناس يشترون هذه البضائع والخدمات ويستخدمونها أيًضا. 
االقتصاد هو كل ما يتعلق باإلنتاج، االستهالك، والبيع، والشراء مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة "االقتلادل هو كل شىء يتع:ق بتلفيع البضائع ااستهالكها اشرائها ابيعها فضاًل  ن توفير الخكمات"  :ي 
النبورة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نفكر، كيف يؤثر العمال في وسائل المواصالت في االقتصاد؟

يقوم المعلم بما يلي: تخليص وقت التفكير، ثم اختيار ت:ميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقول المعلم ما يلي: سنكتشف اليوم بعض جوانب االقتصاد في مصر. يمثل الشراء والبيع الجزء األكبر في االقتصاد. تعّرَف 
الكثير منا على البيع والشراء خالل العام الماضي. اذكروا بعض األمثلة للبضائع التي ُتباع وُتشترى في منطقتكم المحلية.

م:حوظة ل:مع:مل قضي التالميذ اقًتا طوياًل فى التعرا  :ي البيع االشراء فى اللف األال االبتكائى. يمدن اال تماد  :ي هذه المحادثة 
كمكخل لمعرفتهم المنبقة أا كمكخل لتقييم مبكئى.

يقوم المعلم بما يلي: بكء المفاقشة باستخكام عصّي األسماء ثم تشجيع التالميذ  :ي المشاركة السريعة مع زمالئهم.

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
قراءة الفص الذي يحتوي  :ي مع:ومات   

ل:تعرا  :ي الفشاط االقتلادي فى ملر.
التعّرا  :ي مجمو ة متفو ة من المفتجات   

التى يتم تلفيعها أا زرا تها فى ملر.

تجميع صور  ن األ مال المخت:ثة االلفا ة )اأيًضا التعكين( 
االزرا ة فى ملر ليعرا التالميذ أل االقتلاد يتدول من كل 

هذه األ شطة.

الزرا ة  
االقتلاد  
األقمشة  
التعكين  
الل:ب  

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتدول

التواصلل
حنن االستماع.  
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م:حوظة ل:مع:مل التشجيع  :ي إثراء المفاقشة فيما يتعكى الن:ع المعتادة من األطعمة االمالبس. تشجيع التالميذ  :ي التثدير بمقياس 
أ :ي من التنوق المعتاد فى  ائالتهم.  :ي سبيل المفال، شجعهم  :ي التثدير فى ملكر األغراض التى يشترا ها من النوق.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: واآلن بما إننا قد بدأنا في فهم معنى كلمة اقتصاد، لنتعرف على ما يحدث إلنتاج السلع والخدمات التي 
ُتباع وُتشترى. في رحلتنا، سنزور عدة مدن في مصر. سيكون من الممتع معرفة كيف أن االقتصاد المحلي للمدينة يختلف من 

مكان إلى آخر. لنقرأ عن األنشطة االقتصادية في مصر. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "األنشطة االقتصادية 
في مصر". اقرءوا اإلرشادات بمفردكم في صمت، ثم سأقرأ النص بصوت عاٍل.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات ااالستماع أثفاء قراءة المع:م.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لكم على حسن استماعكم. لنراجع ما قرأناه. من يمكنه ذكر نوع واحد من األنشطة االقتصادية 
المذكورة في النص.

يقوم المعلم بما يلي: بكء المفاقشة بمفال ااحك ثم اختيار ت:ميذ ليقكم مفااًل آخر. النماح ل:تالميذ باستخكام استراتيجية المشاركة 
السريعة حتي يتعرفوا  :ي جميع األ شطة. كتابة األ شطة  :ي النبورة  فك ذكرها.  فكما يذكر أحك التالميذ  شاًطا ما )مفل تلفيع 

الحكيك(، اط:بمفه  رض أفداره فيما يخص تطبيقات هذا الفشاط. إذا لم يدن لكى الت:ميذ  :م، فاط:ب من تالميذ آخرين مشاركة أفدارهم.

م:حوظة ل:مع:مل الهكا من هذه المفاقشة هو جعل التالميذ يتعمقول فى التثدير فيما يخص األ شطة االقتلادية المخت:ثة الرائجة فى 
محيطهم.

4. يقول المعلم ما يلي: ُيعد كل من الزراعة والتعدين من أهم األنشطة االقتصادية في بعض األجزاء من مصر. هل يمكنكم 
التفكير في مثال على المنتجات أو المواد التي تنتج عن الزراعة أو التعدين.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة! تشمل زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات في المزرعة. والتعدين هو عملية حفر األرض 
للعثور على مواد مثل الذهب أو الفحم. لنكمل القراءة لنتعّلم المزيد عن كيفية االستفادة من األرض في مصر. االنتقال إلى 

صفحة "االستفادة من األرض ومواردها". اقرءوا اإلرشادات ثم سنقرأ النص ونتناقش مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة صور إاافية مع التالميذ إذا أمدن تلور األ شطة فى المزارع اأ شطة التعكين )الثحم االذهب( فى 
ملر. د وة التالميذ لمفاقشة اللور اتقكيم أفدار  ن المحاصيل التى تفمو فى ملر.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

5. يقول المعلم ما يلي: هناك الكثير من األنشطة االقتصادية في مصر. بالتأكيد سنرى بعضًا منها في رحلتنا. لنسجل بعًضا 
مما تعّلمناه اليوم حتى نتمكن من االستفادة من هذه المعلومات فيما بعد. انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "ُصنع في 

مصر".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ مفاتيح الحل واختر الكلمة المناسبة من بنك الكلمات واكتبها على السطر. ثم 
ارسم أشياء ُتصنع في مصر ولها عالقة بمفاتيح الحل المذكورة.

يقوم التالميذ بما يلي: مطابقة األشياء بمثاتيح الحل ارسم األمف:ة المقكمة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول فى أ حاء الثلل لتقكيم المنا كة  فك ال:زام أثفاء  مل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم شاركوا إجاباتكم مع زميل مجاور. قارنوا اإلجابات. هل استخدمتم؟ هل رسمتم نفس األشياء؟ 
اشرحوا سبب اختياركم لألشياء التي رسمتموها لـ زميل مجاور

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

6. يقول المعلم ما يلي: شكرًا لكم على المشاركة. لدينا مهمتان إضافيتان قبل أن ننتهي من درسنا اليوم. أوالً، لنسجل ما تعلمناه 
من مفردات جديدة. انتقلوا إلى صفحة "المفردات: االقتصاد" وأكملوا مخطط األفكار. البد أن شكل الصفحة قد صار مألوًفا 

لديكم اآلن، ولكن إذا كانت لديكم أي أسئلة فالرجاء رفع أيديكم وسأساعدكم.

يقوم التالميذ بما يلي: ذكر ما فهموه  ن الد:مة الجكيكة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سنعمل غدًا مرة أخرى في مجموعات الخبراء للبحث عن معلومات وتجميعها فيما يتعلق باألنشطة 

63 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

ا أسفل كل سلعة ُتصنع في مصر أو ُتزرع فيها. اقرأ النص وضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها. ضع خّطً

مصر في  االقتصادية  األنشطة 

ُيمارس المصريون كل يوم أنشطة كثيرة منها صناعة المنتجات، وزراعة المحاصيل، وتقديم خدمة رائعة للسائحين في مصر. 

الدرس

5

تنتج مصر الصلب المستخدم في صناعة اآلالت، والسيارات، والمنشآت، 
والجسور، وأشياء أخرى.

صناعة األقمشة والمالبس من الصناعات المهمة في االقتصاد 
المصري

ُيزرع القطن في مصر وهو من المحاصيل المهمة. التي ُتستخدم في صناعة 
الخيوط واألقمشة. 

ُيزرع البلح والتين في مصر. 

وكذلك القمح، والذرة، واألرز من المحاصيل المنتشرة في مصر.

نستخدم الصلب لبناء الجسور

صناعة األقمشة

قطن خام

البلح 

64

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

الصف الثاني االبتدائي

 اقرأ النص وأكمل الفراغات بإجابات من عندك. 

االستفادة من األرض ومواردها

نزرع في األرض محاصيل يمكننا االستفادة منها في إنتاج الغذاء وصناعة المالبس واستخدامات أخرى. نستخرج من 
األرض أيًضا موارد مثل الفحم، والحديد، والذهب.

التعدين هو عملية استخراج الموارد من األرض. مثل استخراج 
الحديد من منطقة أسوان. توجد في مصر مواقع الستخراج 

الذهب والفحم أيًضا.

اكتب قائمة بثالثة أنواع من المحاصيل التي ُتزرع في مصر.

65 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

اقرأ مفاتيح الحل واختر الكلمة المناسبة من بنك الكلمات واكتبها على السطر. ثم ارسم أشياء 
ُتصنع في مصر ولها عالقة بمفاتيح الحل المذكورة. 

ُصنع في مصر

مصنوع من القماشمصنوع من الصلب

لها عجالتُتستخدم في المنزل

نباتفاكهة

ثالجةقطنجسرقميصبرتقالحافلة

التواصل
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الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

الصف الثاني االبتدائي

فّكر في تعريف للكلمة الجديدة، ثم أكمل المخطط.

االقتصاد المفردات: 

الرسم التوضيحيالتعريف

فيم تفكر عند سماع كلمة اقتصاد؟

الكلمة الجديدة:

53

بداية الرحلة: مدينتي

المدينة 2

المدينة 3

وسيلة المواصالت

وسيلة المواصالت

وسيلة المواصالت

الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

اكتب أسماء المدن حسب ترتيب زيارتها. اكتب وسيلة المواصالت التي ستنتقل بها إلى المدينة 
ن المسافة بين المدن وسجلها.  التالية. خّمِ

الرحلة خط سير 

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.
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م:حوظة ل:مع:مل التشجيع  :ي إثراء المفاقشة فيما يتعكى الن:ع المعتادة من األطعمة االمالبس. تشجيع التالميذ  :ي التثدير بمقياس 
أ :ي من التنوق المعتاد فى  ائالتهم.  :ي سبيل المفال، شجعهم  :ي التثدير فى ملكر األغراض التى يشترا ها من النوق.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: واآلن بما إننا قد بدأنا في فهم معنى كلمة اقتصاد، لنتعرف على ما يحدث إلنتاج السلع والخدمات التي 
ُتباع وُتشترى. في رحلتنا، سنزور عدة مدن في مصر. سيكون من الممتع معرفة كيف أن االقتصاد المحلي للمدينة يختلف من 

مكان إلى آخر. لنقرأ عن األنشطة االقتصادية في مصر. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "األنشطة االقتصادية 
في مصر". اقرءوا اإلرشادات بمفردكم في صمت، ثم سأقرأ النص بصوت عاٍل.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات ااالستماع أثفاء قراءة المع:م.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا جزياًل لكم على حسن استماعكم. لنراجع ما قرأناه. من يمكنه ذكر نوع واحد من األنشطة االقتصادية 
المذكورة في النص.

يقوم المعلم بما يلي: بكء المفاقشة بمفال ااحك ثم اختيار ت:ميذ ليقكم مفااًل آخر. النماح ل:تالميذ باستخكام استراتيجية المشاركة 
السريعة حتي يتعرفوا  :ي جميع األ شطة. كتابة األ شطة  :ي النبورة  فك ذكرها.  فكما يذكر أحك التالميذ  شاًطا ما )مفل تلفيع 

الحكيك(، اط:بمفه  رض أفداره فيما يخص تطبيقات هذا الفشاط. إذا لم يدن لكى الت:ميذ  :م، فاط:ب من تالميذ آخرين مشاركة أفدارهم.

م:حوظة ل:مع:مل الهكا من هذه المفاقشة هو جعل التالميذ يتعمقول فى التثدير فيما يخص األ شطة االقتلادية المخت:ثة الرائجة فى 
محيطهم.

4. يقول المعلم ما يلي: ُيعد كل من الزراعة والتعدين من أهم األنشطة االقتصادية في بعض األجزاء من مصر. هل يمكنكم 
التفكير في مثال على المنتجات أو المواد التي تنتج عن الزراعة أو التعدين.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة! تشمل زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات في المزرعة. والتعدين هو عملية حفر األرض 
للعثور على مواد مثل الذهب أو الفحم. لنكمل القراءة لنتعّلم المزيد عن كيفية االستفادة من األرض في مصر. االنتقال إلى 

صفحة "االستفادة من األرض ومواردها". اقرءوا اإلرشادات ثم سنقرأ النص ونتناقش مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة صور إاافية مع التالميذ إذا أمدن تلور األ شطة فى المزارع اأ شطة التعكين )الثحم االذهب( فى 
ملر. د وة التالميذ لمفاقشة اللور اتقكيم أفدار  ن المحاصيل التى تفمو فى ملر.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

5. يقول المعلم ما يلي: هناك الكثير من األنشطة االقتصادية في مصر. بالتأكيد سنرى بعضًا منها في رحلتنا. لنسجل بعًضا 
مما تعّلمناه اليوم حتى نتمكن من االستفادة من هذه المعلومات فيما بعد. انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "ُصنع في 

مصر".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ مفاتيح الحل واختر الكلمة المناسبة من بنك الكلمات واكتبها على السطر. ثم 
ارسم أشياء ُتصنع في مصر ولها عالقة بمفاتيح الحل المذكورة.

يقوم التالميذ بما يلي: مطابقة األشياء بمثاتيح الحل ارسم األمف:ة المقكمة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول فى أ حاء الثلل لتقكيم المنا كة  فك ال:زام أثفاء  مل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم شاركوا إجاباتكم مع زميل مجاور. قارنوا اإلجابات. هل استخدمتم؟ هل رسمتم نفس األشياء؟ 
اشرحوا سبب اختياركم لألشياء التي رسمتموها لـ زميل مجاور

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

6. يقول المعلم ما يلي: شكرًا لكم على المشاركة. لدينا مهمتان إضافيتان قبل أن ننتهي من درسنا اليوم. أوالً، لنسجل ما تعلمناه 
من مفردات جديدة. انتقلوا إلى صفحة "المفردات: االقتصاد" وأكملوا مخطط األفكار. البد أن شكل الصفحة قد صار مألوًفا 

لديكم اآلن، ولكن إذا كانت لديكم أي أسئلة فالرجاء رفع أيديكم وسأساعدكم.

يقوم التالميذ بما يلي: ذكر ما فهموه  ن الد:مة الجكيكة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سنعمل غدًا مرة أخرى في مجموعات الخبراء للبحث عن معلومات وتجميعها فيما يتعلق باألنشطة 

63 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

ا أسفل كل سلعة ُتصنع في مصر أو ُتزرع فيها. اقرأ النص وضع دائرة حول الكلمات التي ال تعرفها. ضع خّطً

مصر في  االقتصادية  األنشطة 

ُيمارس المصريون كل يوم أنشطة كثيرة منها صناعة المنتجات، وزراعة المحاصيل، وتقديم خدمة رائعة للسائحين في مصر. 

الدرس
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تنتج مصر الصلب المستخدم في صناعة اآلالت، والسيارات، والمنشآت، 
والجسور، وأشياء أخرى.

صناعة األقمشة والمالبس من الصناعات المهمة في االقتصاد 
المصري

ُيزرع القطن في مصر وهو من المحاصيل المهمة. التي ُتستخدم في صناعة 
الخيوط واألقمشة. 

ُيزرع البلح والتين في مصر. 

وكذلك القمح، والذرة، واألرز من المحاصيل المنتشرة في مصر.

نستخدم الصلب لبناء الجسور

صناعة األقمشة

قطن خام

البلح 
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الصف الثاني االبتدائي

 اقرأ النص وأكمل الفراغات بإجابات من عندك. 

االستفادة من األرض ومواردها

نزرع في األرض محاصيل يمكننا االستفادة منها في إنتاج الغذاء وصناعة المالبس واستخدامات أخرى. نستخرج من 
األرض أيًضا موارد مثل الفحم، والحديد، والذهب.

التعدين هو عملية استخراج الموارد من األرض. مثل استخراج 
الحديد من منطقة أسوان. توجد في مصر مواقع الستخراج 

الذهب والفحم أيًضا.

اكتب قائمة بثالثة أنواع من المحاصيل التي ُتزرع في مصر.

65 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

اقرأ مفاتيح الحل واختر الكلمة المناسبة من بنك الكلمات واكتبها على السطر. ثم ارسم أشياء 
ُتصنع في مصر ولها عالقة بمفاتيح الحل المذكورة. 

ُصنع في مصر

مصنوع من القماشمصنوع من الصلب

لها عجالتُتستخدم في المنزل

نباتفاكهة

ثالجةقطنجسرقميصبرتقالحافلة

التواصل
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الصف الثاني االبتدائي

فّكر في تعريف للكلمة الجديدة، ثم أكمل المخطط.

االقتصاد المفردات: 

الرسم التوضيحيالتعريف

فيم تفكر عند سماع كلمة اقتصاد؟

الكلمة الجديدة:

53

بداية الرحلة: مدينتي

المدينة 2

المدينة 3

وسيلة المواصالت

وسيلة المواصالت

وسيلة المواصالت

الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

اكتب أسماء المدن حسب ترتيب زيارتها. اكتب وسيلة المواصالت التي ستنتقل بها إلى المدينة 
ن المسافة بين المدن وسجلها.  التالية. خّمِ

الرحلة خط سير 

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

اكتب المسافة إلى المدينة التالية في السهم.

االقتصادية في المدن التي سنزورها في رحلتنا. وفي ختام اليوم، دعونا نعيد توزيع المدن بين المجموعات، حتى يكون كل منا 
مسئواًل عن البحث عن مدينة جديدة غًدا. يمكنكم العودة إلى صفحة "خط سير الرحلة" إذا أردتم االطالع على قائمة المدن.

يقوم التالميذ بما يلي: تحكيك من سيدول منئواًل  ن العمل فى كل مكيفة.

يقول المعلم ما يلي: عندما تنتهون من اختيار )تحديد( مدينتكم، انتقلوا إلى صفحة "األنشطة االقتصادية في المدينة" 
لتسجيل اسم المدينة في السطر المحدد. شكًرا لكم على عملكم اليوم.

67 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

سيختار لك المعلم إحدى المدن خالل الرحلة، اكتب اسم المدينة وبعدها استخدم المصادر المتاحة 
لتتعرف األنشطة االقتصادية في المدينة وكتابتها.  

االقتصادية؟ األنشطة  ما 

اسم المدينة التي أبحث عنها: 

اكتب اسم نشاطين اقتصاديين أو ثالثة في المدينة أو ارسم صوًرا لتلك األنشطة:

الدرس
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الكرس 6 ظرة  امة

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع مواد البحث فى أرجاء الثلل حنب المكيفة. تقنيم التالميذ إلي مجمو ات أثفاء دخولهم إلي الثلل أا 
فى بكاية الكرس حنب المكيفة المحكدة لهم فى  هاية الكرس النابق ل:بحث  فها. فى هذا الكرس، سيبكأ التالميذ فى مجمو ة الخبراء 
المخللة التعرا  :ي المكيفة ثم العودة إلي مجمو ة العمل ليشاركوها ما تع:ّموه ثم العودة مرة أخرى إلجراء دارة أخرى من البحث.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ العمل اليوم في مجموعات جديدة من الخبراء. ستكون لدينا دورتان اليوم نبحث خاللهما. أواًل، 
لنتعرف على األنشطة االقتصادية الرئيسية في المدن التي سنزورها. من يمكنه تطبيق ما تعلمناه األمس على مدينتنا كمثال؟ 

ما هو النشاط االقتصادي الرائج في منطقتنا المحلية؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقوم المعلم بما يلي: التأكيك  :ي األفدار أا تلحيح أي مثاهيم خاطئة حنب الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة ما األنشطة االقتصادية؟ اقرءوا اإلرشادات اتبعوها وشاركوا 
الموارد المتاحة حسب حاجة البحث لذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: البحث  ما يتع:ق باأل شطة االقتلادية فى المكل المحكدة.

يقوم المعلم بما يلي: التردد  :ي مجمو ات الخبراء ل:تأكك من أ هم ينتطيعول إيجاد المع:ومات التى يحتاجو ها أثفاء قيام التالميذ 
بالبحث

يقول المعلم ما يلي: أنتم تتعرفون على الكثير من المعلومات عن المدن. لنعد إلى مجموعات العمل حتى نتشارك ما تعلمناه.

يقوم التالميذ بما يلي: الرجوع إلي مجمو ات العمل لمشاركة  تائج البحث.

2. يقول المعلم ما يلي: إن أغلب األنشطة االقتصادية التي تحدثنا عنها تتضمن صنع شيء ما أو زراعته. نمارس في مصر نشاًطا 
ا آخر يتعلق بتاريخنا الثري والممتع. ما هو برأيكم؟ ا مهّمً اقتصادّيً

55 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

فّكر في تعريف للمفردات الجديدة ، ثم أكمل المخطط.

الرحلة  المفردات: خط سير 

الرسم التوضيحيالتعريف

كيف استخدمت تلك المفردات في الفصل؟

المفردات:

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
إدراك أهمية النياحة لملر.  
البحث  ن مع:ومات لمشاركتها مع الثريق.  

من الممدن تفظيم البحث فى هذا الكرس بالعكيك من األساليب. يمدن إجراء البحث  :ي اإل تر ت إذا توافرت لكيك 
أجهزة كمبيوتر لينتخكمها التالميذ. فى التحضير،  :يك أل تجك مواقع إلدترا ية يمدن ل:تالميذ زيارتها لتجميع 

المع:ومات المفاسبة )األ شطة االقتلادية فى كل مكيفة أماكن ممتعة لزيارتها(. إذا كال متاًحا لثل:ك دخول المدتبة، 
فحيفها ستجك كتًبا مفاسبة ينتطيع التالميذ االستعا ة بها فى البحث. كما يمدفك إثراء مواد البحث بالدتب، االلور، 

االمطبو ات. يمدن ل:تالميذ العمل فرادى أا تدوين ثفائيات أا فى مجمو ات صغيرة. جّهز مواد البحث قبل بكء 
الكرس.

كتاب الت:ميذ  النياحة  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةل
اإلدارة االتفظيم الثا الل ل:مهام.  
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يقوم المعلم بما يلي: إتاحة الثرصة لطرح جميع األفدار.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! يسمى النشاط االقتصادي الذي أفكر فيه "السياحة". تعرفنا بالفعل على مفهوم 
السياحة. ما معنى"السياحة"؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقول المعلم ما يلي: تضم مصر العديد من المواقع الجميلة والرائعة التي يرغب السياح في زيارتها. يتوافد السياح من أنحاء 
العالم العالم ليشاهدوا المواقع األثرية في مصر. السياحة هي الصناعة التي تدعم جميع األنشطة التي يحتاج إليها أي شخص 

يريد زيارة مصر األشخاص الذين يأتون لزيارة الدولة".

يقوم المعلم بما يلي: كتابة ك:مَتى "النياحة" ا"النياح"  :ي النبورة. التوسع فى الفقاش لجعل التالميذ يدتشثول ما يتضمفه مجال 
النياحة اذلك بطرح أسئ:ة مفلل

 فكما يأتى شخص ما من بالد أخرى إلي ملر، ما المدال الذي سيقيم فيه؟  
هل يمدفك أل تدول سائًحا إذا لم تدن قك أتيت من ب:ك آخر؟ ااح إجابتك.  
فى رأيدم، أين يتفاال النائح الطعام؟  
كيف يتعرا النائح أا يتع:م  ن تاريخ ما يراه؟  
كيف يتفقل النائح بين المكل أا المفاطق؟  

ابيفما يجيب التالميذ  ن هذه األسئ:ة، ارسم  :ي النبورة شبكة حول ك:مة سياحة تواح جوا بها )ففادق، مطا م، مرشك سياحى، سائق 
سيارة األجرة، إلخ(.

يقول المعلم ما يلي: لنبدأ بالتعرف على السياحة بالتفكير في مدينتنا. هناك الكثير من األسباب التي تدعو الزوار للقدوم إلى 
مدينتنا، فلدينا مواقع أثرية ممتعة لرؤيتها. هل يمكنك مشاركتنا بعًضا منها؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ ممن يرفعول أيكيهم لطرح أفدار.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركتنا ببعض المواقع الرائعة التي تعرفونها عن منطقتنا، كما أننا سنصادف المزيد 
من األمثلة بينما نجري البحث من أجل رحلتنا. قبل أن نبدأ دورة البحث الثانية، هيا لنتعرف على بعض األماكن الرئيسية التي 
يزورها السياح في مصر. فانتبهوا إلى ذلك أثناء العرض. قد يساعدك ذلك فيما بعد خالل هذا الدرس في البحث الذي تجريه 

عن مدينتك. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أماكن جميلة" واقرءوا اإلرشادات. سوف نتبع كل خطوة من الخطوات مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات.

يقوم المعلم بما يلي: قيادة المفاقشة حول المواقع األثرية ااحًكا ت:و اآلخر. سؤال التالميذ ما إذا كا وا يعرفول اسم الموقع األثري 
االمكيفة التى يقع فيها هذا الموقع أا أقرب مكيفة إليه، ثم تقكيم إجابات ل:لور التى لم يتعرفوا  :يها. كتابة أسماء المواقع األثرية االمكل 

 :ي النبورة.
رأس محمك/بوابة ال:ه، محمية طبيعية فى جفوب سيفاء.  
كوبري ستا :ى/اإلسدفكرية  
معبك في:ة/أسوال  
معبك الدر ك، األقلر  

الط:ب من التالميذ أل يلثوا ما يرا ه الماذا يعتقكال أل النياح قك يرغبول فى زيارة هذا الموقع.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة أسماء المواقع األثرية اأماكفها.

4. يقوم المعلم بما يلي: تفظيم التالميذ فى  ثس مجمو ات الخبراء فى بكاية الكرس. تحكيك أماكن مواد البحث  ن كل مكيفة ل:تالميذ 
اتوجيههم لال تقال إليها  فك البحث  ن مكيفتهم، أا إدخال التالميذ معمل الحاسب ل:بحث  :ي اإل تر ت.

يقول المعلم ما يلي: سنبحث عن مواقع أثرية ممتعة في المدن التي ننوي زيارتها. باستخدام المصادر المتاحة، اختاروا ثالثة 
مواقع أثرية على األقل لمشاركتها مع مجموعة العمل. سجلوا ما تعلمتموه في صفحة ما األماكن الممتعة في مدينتك؟

يقوم التالميذ بما يلي: البحث  ما يخص النائح االمواقع األثرية الممتعة األخرى فى المكل المحكدة.

يقوم المعلم بما يلي: التردد  :ي مجمو ات الخبراء ل:تأكك من أ هم ينتطيعول إيجاد المع:ومات التى يحتاجو ها أثفاء قيام التالميذ 
بالبحث  فك. ا تهاء التالميذ، أ كهم إلي مجمو ات العمل لما تبقي من الحلة.

م:حوظة ل:مع:مل هذه إحكى طرق البحث الجما ى، حيث يلير التالميذ "خبراء" فى مواوع معين )اهى مكيفة محكدة فى هذا 
النياق( هى طريقة ممتازة لبفاء مهارات من التواصل التعاا ى االتثدير الفاقك. يجب أل يعمل التالميذ مًعا كخبراء لتعريف مع:ومة 

معيفة اتح:ي:ها )التثدير الفاقك االتعاال(، فيدتنب التالميذ المع:ومة ايشاركو ها مع مجمو ات العمل )التواصل(. يمدفك تدرار 
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اكتب اسم المكان في كل صورة وموقعه. 

جميلة أماكن 
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اكتب اسم المدينة التي اختارها لك المعلم مرة أخرى. وبعدها استخدم المصادر المتوفرة لتتعرف ما 
ال يقل عن ثالثة أماكن سياحية موجودة في تلك المدينة. ارسم صورة لتلك األماكن أواكتب مالحظات 

عنها. 

مدينتك؟ في  الممتعة  األماكن  ما 

اسم المدينة التي أبحث عنها: 

 أول مكان سأستمتع بزيارته:

 ثاني مكان سأستمتع بزيارته:

 ثالث مكان سأستمتع بزيارته:
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هذه االستراتيجية التى تنمي األحجية فى أي اقت يحتاج التالميذ إلي البحث أا التعرا  :ي مزيك من المواو ات المخت:ثة ذات الل:ة، 
كما يمدن االستثادة من استراتيجية األحجية  فك تح:يل األدب أا الفلوص األخرى )بتحكيك مجمو ات خبراء لتح:يل الشخليات، 

االحبدة، االمدال، اهدذا(.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا مع عرفتموه مع مجموعات العمل. وبينما يشارك كل فرد من المجموعة، اختاروا مكانين من األماكن 
التي اتفق الفريق على زيارتها. اكتبوا فقط اسمي هذين المكانين في صفحة "أنشطة ممتعة خالل الرحلة".

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة البحث فى مجمو ات العمل، االمفاقشة، ااختيار مدا ين لزيارتهما فى كل مكيفة 
اتكاين اسميهما.

يقوم المعلم بما يلي: المرار  :ي المجمو ات االمنا كة  فك الحاجة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على عملكم الرائع في مجموعاتكم. لنشارك مع باقي الفصل عدًدا قلياًل من المواقع السياحية 
التي نرغب في رؤيتها.

يقوم المعلم بما يلي: استخكام عصّي األسماء الختيار  كد ق:يل من التالميذ لمشاركة المواقع األثرية التى ترغب مجمو اتهم فى رؤيتها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.

يقول المعلم ما يلي: لقد استمتعت برؤيتكم وأنتم تعملون كفريق. أشكركم جميًعا لمشاركة أفكاركم واالستماع لبعضكم البعض. 
غًدا سنتعرف على األنشطة الترفيهية الممتعة في المدن التي سنزورها.
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اكتب أسماء المدن حسب ترتيب زيارتها. ثم اكتب نشاطين استمتعت أنت ومجموعتك بهما.

الرحلة خالل  ممتعة  أنشطة 

المشاركة
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الكرس 7 ظرة  امة

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ اليوم، التفتوا إلى الزميل المجاور. أخبروه كيف ستحسنون من أنفسكم كأعضاء في الفريق.

يقوم التالميذ بما يلي: التثدير فى س:وكياتهم الخاصة.

2. يقول المعلم ما يلي: سننهي اليوم البحث فيما يخص مدن رحلتنا. من يمكنه تذكيرنا بالمعلومات والموضوعات المتعلقة 
بالمدن والتي أجرينا البحث عنها بالفعل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المواو ات اتتضمن األ شطة االقتلادية االمواقع النياحية.

يقول المعلم ما يلي: سنبحث اليوم عن أشياء فريدة من نوعها يمكننا أن نجدها في مدننا. فكروا لمدة دقيقة. ما المقصود 
بكلمة "فريد"؟

يقوم التالميذ بما يلي: االستعا ة بـ وقت التفكير ثم شرح مثهومهم  ن ك:مة "فريك".

يقول المعلم ما يلي: الشيء "الفريد" هو شيء غير معتاد أو مختلف عن غيره. التفتوا إلى الزميل المجاور وأخبروه شيًئا فريًدا 
عنكم. ما الشيء الذي تتمتع به ويجعلك مميًزا أو مختلًفا عن اآلخرين؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما يجع:هم فريكين من  و هم.

يقول المعلم ما يلي: هناك الكثير من األشياء التي تجعلنا نشبه اآلخرين في نطاق عائلتنا ومجتمعنا. ولكن يمكننا أيضا أن 

التواصل

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
تحكيك الجوا ب الثريكة فى اللور.  
البحث  ن المكل ا ن النمات المميزة لها.  
تع:ّم اإليقا ات الملرية التق:يكية.  

تجميع تنجيالت )تنجيالت من اإل تر ت، اأقراص مضغوطة، اشرائط،  :ي حنب ما يفاسب المواوع(  ن 
الموسيقي الملرية التق:يكية لتشغيل مقاطع قليرة. قك تشمل األ واع ) :ي سبيل المفال ال الحلر( الموسيقي 

العربية الدالسيدية االموسيقي الفوبية االلعيكية االشعبية.
يمدن جمع بعض اآلالت اإليقا ية المخت:ثة ليجربها التالميذ أثفاء الكرس مفل آلة الكرُبدة. إذا لم تدن إيقا ات طب:ة 
الكرُبدة مألوفة لك، يمدفك أل تتلثح اإل تر ت لمشاهكة مقاطع فيكيو أا أل تط:ب من أحك أفراد المجتمع من حولك 
أل يعرفك  :ي اإليقا ات بشدل مبنط، اهو مواوع درس اليوم؛ حتي تنتطيع التمثيل أمام التالميذ. إذا اجكت 
أل اإليقاع أمًرا صعًبا، فيرجي االستمرار فى محاالة توايحه ل:تالميذ بيفما تمفل التح:ى بالشجا ة لتجربة شىء 

جكيك اارتداب األخطاء التكرب االتحنين. 

كتاب الت:ميذ  فريك  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  
مواد البحث  

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

"درُبدة" 
الحياتية المهارات 

تع:َّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةل
اإلدارة االتفظيم الثا الل ل:مهام.  

تع:َّم لتدول

التواصلل
حنن االستماع.  
التعبير  ن الذات.  
مهارات القراءة، االدتابة، االتواصل   

غير ال:ثظى.
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نفتخر بما يميزنا عن غيرنا. التفتوا إلى الزمالء المجاورين وصافحوهم لكونهم فريدين.

يقوم التالميذ بما يلي: تحية زميل مجاور بكف اليد لتهفئته لدو ه فريًكا.

3.يقول المعلم ما يلي: لنكتِشف ما هي األشياء التي تميز المدن التي سنزورها وتجعلها فريدة من نوعها. انتقلوا إلى صفحة 
"أماكن فريدة". بمجرد أن تعثروا على الصفحة، اقرءوا اإلرشادات وسنتحدث مًعا بمجرد استعداد الجميع لذلك.

م:حوظة ل:مع:مل سيدول اليوم هو آخر يوم ل:تالميذ ل:بحث كمجمو ة. جّهز أي مراجع متاحة يمدن ل:تالميذ استخكامها الستدمال البحث.

يقول المعلم ما يلي: نعلم أن هناك الكثير من األماكن الفريدة التي تميز مصر؛ مما يجعلها أحد البالد العظيمة التي تجذب 
السياح لزيارتها. بالتأكيد األهرامات في مصر فريدة وال مثيل لها بالنسبة إلى معظم الناس، ولكن هناك أيًضا أماكن أخرى. 

لننظر إلى الصورتين في أعلى الصفحة كمثال على ذلك. هل تعرف أين توجد هذه األماكن ولماذا تعتبر أماكن فريدة؟

م:حوظة ل:مع:مل الهكا من العمل فى هذه اللثحة هو جعل التالميذ يجكال مواطن التثرد التى تميز المكل االمفاطق من حولهم. ا رض 
 :ي التالميذ صوًرا أخرى -حنب ما ًيتاح لك- ل:مفاطق التى تعتقك أ هم قك يرغبول فى رؤيتها. قك يشمل ذلك شالالت الثيوم، امعبك في:ة، 

امتحف األحياء المائية فى اإلسدفكرية، ادار األابرا فى القاهرة ليتعرفوا  :ي أسماء  كد ق:يل مفها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفدار حول أال صورتين.

يقول المعلم ما يلي: تعرض هذه الصور قرية نوبية بالقرب من أسوان. كما ترون، فالقرية تنبض باأللوان كما أن أعمالها الفنية 
تختلف عن غيرها؛ مما يجعلها فريدة من نوعها.

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التع:يقات التى تكار حول أاجه التشابه ااالختالا بين المفطقة المح:ية اصور القرية.

يقول المعلم ما يلي: واآلن لننظر إلى الصورتين التاليتين. تصور هاتين الصورتين من مدينة الفيوم. ُتظهر الصور على اليسار 
فناًنا ينحت تمثااًل. ما الشيء الفريد الذي يميز هاتين الصورتين؟

يقوم التالميذ بما يلي: مقار ة هاتين اللورتين اصورتى القرية الفوبية االمفطقة المح:ية اإظهار أاجه االختالا 
بيفها إلبراز جوا ب التثرد لدل مفها.

يقول المعلم ما يلي: ممتاز. تعرض هذه الصور مناطق تختلف عن المدن الكبيرة في مصر. لدينا صورتان إضافيتان. دعونا نرى 
ما يميزهما ويجعلهما فريدتين. فكلتا الصورتين من اإلسكندرية.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األشياء التى الحظوها فى اللورتين األخيرتين امقار تهما باألربعة األخريات 
ابالمفطقة المح:ية، اإظهار أاجه التباين فيما بيفها.

يقوم المعلم بما يلي: بيفما يقارل التالميذ بين اللور، تأكك من أ هم قك الحظوا العمل الثفى فى ااع ال:منات األخيرة فى بفاء المركب 
االمنرح الراما ى القكيم.

م:حوظة ل:مع:مل اإلثراء الحوار، إذا توافرت لكيك خريطة ل:مفطقة المحيطة بملر، فيمدفك اإلشارة إلي مكيفة راما االط:ب من التالميذ أل 
يتخي:وا كيف يبكا منرًحا مبفّيًا  :ي الطراز الراما ى فى اإلسدفكرية. اسأل التالميذ أل يثدراا فى سبب  كم اجود منرح مشابه فى 
المفاطق الجفوبية من ملر. سيتطرق التالميذ  فكها إلي فدرة تأثير الحضارات المجاارة فى بعضها البعض فى المحور التالى، الدن 

يمدن االستثادة من هذا المحور كمكخل مبدر لمواوع ُيطرح منتقباًل.

4.يقول المعلم ما يلي: أقدر لكم رؤيتكم مواطن التفرد التي تميز كل ما حولنا. بينما تقضون وقًتا في البحث اليوم، فكروا فيما 
يميز المدن التي تدرسونها ويجعلها فريدة من نوعها. لننظر إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "ما الذي تتميز به 

هذه المدينة؟".

أتساءل ما إذا كنتم قد الحظتم شيًئا غير اعتيادي بشأن المباني أو المناظر الطبيعية. فربما تساهم الفنون والموسيقي في 
إضفاء صفة التميز على المنطقة. سيكون اليوم هو آخر يوم لكم للبحث كفريق واحد. عليكم استخدام هذه الصفحة للتركيز 

على العمل الذي تقومون به؛ كي تستعدوا لبدء تصميم الكتاب المصّور أثناء الدرس القادم.

يقوم المعلم بما يلي: مراجعة اإلرشادات مع التالميذ. اإلجابة  ن أي أسئ:ة يطرحها التالميذ، اتخليص إطار زمفى اإتاحة االطالع 
 :ي ملادر من أجل إتمام العمل. جعل التالميذ يختارال مكيفة أخرى جكيكة لكراستها، االعمل امن مجمو ات الخبراء. إتاحة حوالى 

20 دقيقة ل:بحث، ثم بعك ذلك إاافة 10 دقائق أخرى لمشاركة ما أ جزاه فى مجمو ات العمل. التجّول فى أ حاء الثلل اتوجيه التالميذ 
حنب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاال فى العمل  :ي البحث، ابعك ذلك مشاركة المع:ومات التى اجكاها فى مجمو ات 
العمل.

5. يقول المعلم ما يلي: تعرفنا اليوم على أماكن ممتعة وأنشطة اقتصادية. هناك شيء آخر تتفرد به كل مدينة من المدن وهو نوع 
الموسيقى الذي يستمع إليه سكانها. فاألشخاص يحبون االستماع للموسيقى أثناء القيام بالرحالت. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا 

كنتم تحبون االستماع إلى الموسيقى.
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الصف الثاني االبتدائي

انظر إلى الصور. ما المكان الذي تريد زيارته؟ ولماذا؟

فريدة أماكن 
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اكتب اسم المدينة التي اختارها لك المعلم. ثم  استخدم المصادر المتوفرة لتتعرف أحد األشياء 
المميزة في المدينة وتكتبه.

المدينة؟ به هذه  تتميز  الذي  ما 

اسم المدينة التي أبحث عنها: 

تتميز هذه المدينة بـ  

.

التواصل
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يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: هل يعزف أحد منكم على أي آلة موسيقية؟

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة الثرصة ل:تالميذ لمشاركة أ شطتهم الموسيقية مع باقى الثلل، ايتضمن ذلكل ذكر أسماء مخت:ف اآلالت، 
ا رض كيثية حمل كل آلة )باالستعا ة بمخي:تهم؛ إذ إل أغ:ب اآلالت غير متوفرة داخل الثلل(، اتكاال المع:ومات بشأل مكة تع:م العزا 

 :ي اآللة، ااألغا ى التى يثض:ها الت:ميذ اهدذا، اإذا لم يدن هفاك أحك يعزا  :ي أي آلة موسيقية أا موهوب فى الغفاء، فيجب إتاحة 
الثرصة ل:تالميذ ل:تحكث  ن أفراد  ائ:تهم ممن لكيهم مواهب موسيقية.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب  ن اآلالت الموسيقية.

يقول المعلم ما يلي: لدى مصر تراث موسيقي ضخم. دعونا نستمع إلى بعض األمثلة القصيرة.

يقوم المعلم بما يلي: تشغيل بعض المقاطع الموسيقية القليرة من مفاطق مخت:ثة )ا ظر مالحظة تجهيزات المع:م ل:كرس(، اسؤال 
التالميذ ما إذا كال بإمدا هم تحكيك  وع الموسيقي، أا مدال  شأتها، أا األداات المنتخكمة. إذا لم تدن هفاك تنجيالت موسيقية متاحة، 

فع:ي المع:م تخطى هذه الخطوة ااال تقال إلي الخطوة التالية فى الكرس. 

6. يقول المعلم ما يلي: هناك عدة أنواع مختلفة من الطبول على وجه الخصوص، كما أن لها مكانة متميزة في تراثنا 
الموسيقي. هل كتب أحد منكم القرع على" آلة الدرُبكة" ضمن األشياء التي ستقومون بها في رحلتنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة بطريقة مفاسبة.

ل الحوار االتجربة التع:يمية الواردة أد اه؛  م:حوظة ل:مع:مل بفاًء  :ي مكى شعبية آلة الكرُبدة فى المفطقة أا المجتمع الذي تعيش فيه،  ّكِ
لمرا اة المعارا النابقة االخبرة المح:ية لكى التالميذ. إذا كا ت اآلالت اإليقا ية متوفرة، فمرر  كًدا مفها  :ي التالميذ، ااشرح لهم كيثية 

التفااب خالل العزا  :ي ت:ك اآلالت، اإذا لم تتوفر، فاستخكم المفااك أا الطااالت كـ "أسطح لقرع الطب:ة" أثفاء الوقت المتبقى من هذا 
الكرس.

ب إحدى الطبول التقليدية اليوم. تعلمنا على مدار العام عن أنماط الطقس والسماء في الليل  يقول المعلم ما يلي: دعونا نجّرِ
ونشاطنا اليومي، عالوة على الرياضيات. أما اليوم، فسنتعرف على أحد األنواع التقليدية للطبول،  هل يقرع أحدكم على آلة 

الدرُبكة ويستطيع أن يؤدي لنا إيقاع؟

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة الوقت ل:تالميذ المهتمين بالطب:ة أا من يقرع  :يها خارج المكرسة لتأدية اإليقاع بيفما تعك إلي 10 )ليعرفوا 
متي يجب  :يهم التوقف(. قك ُيحكث القرع  :ي المفااك ج:بة ااوااء خالل ما تبقي من الكرس، الذا فمن المهم ابتدار إشارة يك أا 

صافرة تعفى "ابق هادًئا اا تبه لى". استخكام هذه اإلشارة قبل البكء فى شرح أي آلة جكيكة أا طرح سؤال.

يقول المعلم ما يلي: سنتعلم اليوم شرًحا مبسًطا عن هذا اإليقاع، ولكنني أرغب في معرفة ما يمكنكم فعله، ففي بداية األمر 
نريد أن نتعرف أصوات مختلفة تصدرها آلة الدرُبكة. الصوت األول صوت عميق، وهو صوت الباص وعندما نتحدث عن اإليقاعات، 

فغالًبا ما نستخدم المقاطع المنطوقة لوصف الصوت. وُيطلق على هذا الصوت اسم "ُدم". ويصُدر هذا الصوت عند الضرب على 
وسط الطبلة براحة يدك اليمنى ووضع الكف إلى أسفل إلحداث صوت قوي. دعونا نتمرن على هذا الصوت على المنضدة بهدوء 

شديد. دعونا نرى ما إذا كنا سنحافظ على وتيرة بطيئة.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل سر ة ثابتة متنااية )اربة ااحكة فى الفا ية تقريًبا( مقابل سر ة  شوائية.

يقوم التالميذ بما يلي: التمرل  :ي إصكار صوت "ُدم" براحة اليك كام:ة  :ي المفضكة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا اآلن نحاول الحفاظ على نفس الوتيرة وسنعد إلى 8 بينما نقرع على المنضدة.

يقوم التالميذ بما يلي: التمرل  :ي ثما ية أصوات من "ُدم" بوتيرة ثابتة فى ا نجام تام.

يقول المعلم ما يلي: لقد بدأنا بداية جيدة. سنطلق على الصوت الثاني الذي ندرسه اسم "تك". وإلصدار هذا الصوت، ستقومون 
بالضرب على حافة المنضدة بالنصف األعلى من أصابعكم فقط. ويجب أن يكون مستوى هذا الصوت أقل من صوت "ُدم" قلياًل. 

استمروا في استخدام يدكم اليمنى في هذا التمرين.

يقوم التالميذ بما يلي: التمرل  :ي "تك" بفثس الوتيرة أثفاء العّك، ثم تدرار هذه العم:ية سريًعا

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل دمج اللوتين فى األ  ماط التالية ُدم – تك – تك،  بحيث تدول "ُدم"  وتة قوية. يط:ب من التالميذ تدرار هذا 
الفمط  :ي النبورة ليتمدن التالميذ من الربط بين سر ة اإليقاع االموسيقي المدتوبةل

تك - تك  - ُدم -   تك - تك -   ُدم -  تك - تك -   ُدم
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يقوم التالميذ بما يلي: ممارسة الفمط المشترك.

م:حوظة ل:مع:مل إذا كا ت لكى الطالب تجربة سابقة مع آلة الطب:ة أي إيقاع، فأتح الثرصة لهم ل:عبها لثترة اجيزة أمام الثلل. إذا أظهر 
التالميذ اهتماًما أثفاء تع:م اإليقاع ااستو بوا هذا الفمط بنر ة، فشجعهم  :ي االرتجال بتبكيل هذا اإليقاع بفمط آخر، ) :ي سبيل المفال 

أربع مرات "ُدم ثم ُدم – تك – تك ) لشرح الرابط الذي يجمع بين الموسيقي االتثدير الحاسوبى، ا ظر ما إذا كال بإمدال التالميذ كتابة 
من أربع إلي ثما ى مجمو ات من األ ماط المتفاابة، ثم ابتدار "اختلار" أا طريقة أكفر فا :ية لتكاين ت:ك األ ماط المتفاابة. يعك كل من 

التعرا  :ي األ ماط اتحقيق الدثاءات مهارتين أساسيَتين فى التثدير الحنابى.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: لقد تعرضنا إلى النمط الشائع في الموسيقى المصرية. وُيقال إن "اللغة العالمية هي الموسيقى". برأيكم 
ماذا تعني هذه العبارة؟

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مفاقشة اتشجيع التالميذ  :ي تقكيم أمف:ة أل واع الموسيقي التى يحبو ها، فضاًل  ن الموسيقي التى يحبها 
باقى أفراد  ائالتهم. ) :ي سبيل المفال، ربما يحب االكاهم موسيقي مخت:ثة  ن أخواتهم(.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفدارهم.
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الكرس 8 ظرة  امة

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم العمل على تصميم الكتب المصّورة، حيث ستعملون مع مع زميل آخر على تصميم كتبكم. 
هل تعتقدون أن لديكم كل المعلومات التي تحتاجونها إلكمال الكتاب المصّور عن الناس والمدن التي سنزورها في جولتنا 

االفتراضية على ضفاف النيل؟

يقوم التالميذ بما يلي: ذكر األشياء ااألداات التى ال يزالول بحاجة إليها أا الديثية التى سينا كال بها اآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: لدي ثقة بأنكم جاهزون وستؤلفون عدة كتب شيقة بتصميم جذاب. يمكنكم االستعانة بكتاب التلميذ. 
لقد كنتم قادرين على كتابة األفكار المهمة حول كل مدينة، ويمكنكم أيًضا استخدام المصادر المتوفرة في أنحاء الفصل عند 

الضرورة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ  حو الملادر التى يمدن استخكامها.

2.يقول المعلم ما يلي: قبل بدء العمل، دعونا نلقي نظرة على التقييم الذي سنستخدمه في مشروع "شارك" هذا. انتقلوا إلى 
صفحة "أقّيم نفسي"، وتابعواالقراءة معي أثناء المراجعة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ من خالل االستعا ة بالتوقعات المواحة فى التقييم. إجابة أي أسئ:ة ما زالت تكار فى ذهن 
التالميذ.

م اإلرشادات. يقول المعلم ما يلي: بعد أن حددتم أهدافكم، ابدأوا بمقابلة زمالئكم.وبمجرد استعداد الجميع، سأقّدِ

يقوم التالميذ بما يلي: تجميع أقالم الت:وين أا أقالم الرصاص الم:و ة اكتاب الت:ميذ، ثم الج:وس مع الزمالء ل:دتابة.

يقول المعلم ما يلي: في بداية األمر، دعونا نفكر في المدن التي ستكتبون عنها. وسيكتب واحد منكم عن أول ثالثة مدن، بما في 
ذلك مدينتنا، أما التلميذ اآلخر، فسيكتب عن آخر ثالث مدن زرناها، ثم كرروا تلك اإلرشادات مع زمالئكم؛ ولذا حددوا من منكم 

سيكتب عن أول ثالث مدن، ومن سيكتب عن آخر ثالث مدن زرناها.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة اتحكيك مهمة كل ااحك مفهم.
إدارة الذات

شارك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
استعراض توقعات مشراع "شاِرك"   

اأهكافه.
تفظيم المع:ومات المقرر االستعا ة بها فى   

الدتابة اتحكيكها.
تأليف  ص الدتابة باستخكام المع:ومات   

الُمجّمعة من البحث.

ر الملادر لتدول مرجًعا متاًحا ل:تالميذ. فى حالة استخكام أجهزة الدمبيوتر، ابكأ بمقكمة  ن التطبيقات المراد  اّفِ
استخكامها اتوقعات كيثية استخكامها.

م التالميذ فى مجمو ات ثفائية لتلميم الدتاب الملّور. أما إذا تبقي  كد فردي من  اداخل مجمو ات العمل، قّنِ
ل مجمو ات من ثالثة تالميذ ل:عمل مًعا اأدخ:هم فى تحّكٍ لتلميم كتاب أكبر ق:ياًل من باقى  التالميذ فى أي مجمو ة، فدّوِ

المجمو ات.

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين اأقالم رصاص م:و ة  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتعمل

اإل تاجيةل
ااع أهكاا اااحة.  

تع:َّم لتدول

إدارة الذاتل
تقنيم األهكاا إلي خطوات   

محكدة.
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3.يقول المعلم ما يلي: أي صفحات من كتاب التلميذ ستساعدكم على تذكر ما قمتم بالبحث عنه وتعلمه حول كل مدينة؟

يقوم التالميذ بما يلي: التعرا  :ي  فااين اللثحات التى سج:وا فيها المع:ومات  ن األ شطة االقتلادية االمواقع 
النياحية االجوا ب المميزة فى كل مكيفة من المكل.

يقول المعلم ما يلي: عمل رائع! نحن مستعدون للبدء. افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة األولى بعنوان "رحلتنا". اقرءوا 
اإلرشادات بأنفسكم. الحظوا وجود ثالث صفحات يجب إكمالها في الكتاب المصّور.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات امعايفة اللثحات.

يقول المعلم ما يلي: ستبدأون في تأليف قصة عن كل مدينة. ويمكن للقصة أن تكون على هيئة حوار مثل الذي تمرّنا عليه أو 
على شكل جمل تدور فيها أحداث القصة. فكروا في أهم أمر يجب مشاركته مع اآلخرين عن كل مدينة. وبعد ذلك، ارسموا صورة 

مفصلة عن المدينة لتجذب انتباه قارئ الكتاب.

يقوم المعلم بما يلي: إجابة أي أسئ:ة ما زالت تكار فى ذهن التالميذ فى هذا الوقت. تشجيع التالميذ  :ي التحكث مًعا بشأل اللثحة 
األالي التى سيدتبو ها ااالستعا ة بمخطط األفدار امالحظاتهم التى سج:وها من أجل تخطيط ما سيدتبو ه. توجيه التالميذ لبكء كتابة 

اللثحة األالي بإاافة رسمة مثل:ة بعك اال تهاء من تأليف قلتهم. مراقبة التالميذ اكتابة الد:مات  :ي النبورة حنب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: تأليف قلة  ن أال مكيفة مختارة لهم ارسم رسومات لها.

يقوم المعلم بما يلي: إ طاء التالميذ اقًتا منتقطًعا من الدتابة االرسم اذلك بجع:هم يتشاركول حول أال قلة قاموا بتأليثها مع الزمالء 
الذين يشاركول الدتاب معهم. ابعك ذلك، فى الوقت المتبقى فى هذه الفافذة، يتيح المع:م الثرصة ل:تالميذ لبكء العمل فى تأليف القلة 

الفا ية.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أظن أنكم تشعرون بالفخر بما قدمتموه من عمل. دعونا نشارك عملنا مع زميل جديد. التفتوا إلى زميل 
مجاور آخر غير الزميل الذي تشاركونه الكتاب. اقرءوا القصة وتحدثوا عن الصورة مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما كتبوه.

75 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثاني الُمدن والُسكان على ضفاف النيل

ارسم صورة لمكان مهم في المدينة وارسم صورتك كسائح فيها. اكتب جملتين على األقل تصفان األشياء 
المميزة في المدينة.

حلتنا ر

الدرس

8

اسم المدينة التي أبحث عنها: 

تتميز هذه المدينة بـ 

.
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الكرس 9 ظرة  امة

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: تمّكنا في الدرس السابق من بدء العمل على تأليف الكتب المصّورة. وقبل أن نبدأ عمل اليوم، دعونا 
نستعرض عملنا ونراجعه. انتقلوا إلى صفحة قائمة التحقق لكتابي المصّور في كتاب التلميذ، ثم ضعوا عالمة على الصفحة 

بمجرد العثور عليها.

يقوم التالميذ بما يلي: ااع  المة  :ي اللثحة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نستخدم هذه الصفحة لتقييم عملنا. اقرءوا بعناية العمل الذي أكملتموه باألمس. وعندما تنتهون 
من قراءة الصفحة، استعينوا بقائمة التحقق في مراجعة عملكم.

يقوم التالميذ بما يلي: استخكام قائمة التحقق لمراجعة  م:هم.

يقوم المعلم بما يلي: التجّول فى أ حاء الثلل امنا كة التالميذ حنب الحاجة. الرجوع إلي الد:مات الواردة فى المخطط فى الكرس 
النابق اإاافة ك:مات خالل اليوم  :ي حنب الحاجة.

2. يقول المعلم ما يلي: سنجتمع بعد ذلك كزمالء لمساعدة بعضنا بعًضا في إثارة األفكار. ستنتهون اليوم من العمل على الكتب، 
كما أن عليكم التأكد أن كل واحد منكم لديه المعلومات المطلوبة إلكمال عمل اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: إجراء حوار  ن التثاصيل الرئينية ل:مكل فى كتابة اليوم.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مساعدة بعضكم بعًضا. إذا كانت لديكم أي أسئلة أثناء العمل، فيمكنكم التحدث بهدوء. فكروا 
فيما ترغبون في كتابته ورسمه قبل البدء. ولتجميع األفكار، يمكنكم االستعانة بكتاب التلميذ أو أي مصدر آخر من المصادر 

المتاحة داخل الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاال مع بعضهم بعًضا إذا لزم األمر.

يقوم المعلم بما يلي: التجّول فى أ حاء الثلل امنا كة التالميذ حنب الحاجة. قك يحتاج بعض التالميذ إلي الحلول  :ي منا كة 
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اقرأ كل عبارة، وتحقق من عملك خالل كل يوم ثم أكمل هذا الجدول.

المصّور لكتابي  التحقق  قائمة 

الدرس

9

رسمتي مليئة المدينة
بالتفاصيل

رسمتي ملونة 
أضفت تفاصيل إلى كتبت جماًل كاملةبإتقان

ما أكتبه

المشاركة

شارك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
التقييم الذاتى ل:دتابة افًقا لقائمة التحقق.  
إ شاء رسومات توايحية لك م الدتابة.  
تلميم غالا كتاب يعّبر  ن الجولة   

االفترااية.

تحكيك كيثية مشاركة المجمو ات ل:دتب الملّورة أثفاء الكرس 10، امن سيدول امن فئة المشاهكين. اتشمل الخياراتل 
المجمو ات األخرى فى الثلل، أا أالياء األمور، أا فلاًل آخر يدول متاًحا فى هذا الوقت لال ضمام إليدم فى هذه 

الفافذة.
ا لعرض مجمو ة متفو ة من الدتب الملّورة بأغ:ثة م:و ة ازاخرة بالمع:ومات، اهى الدتب المفالية التى  كن منتعّكً

تتضمن العفوال، االمؤلف، االرسام، اما إلي ذلك.

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  
مقص  

التع:ّم  واتج 

ل:كرس المع:م  تجهيزات 

الحياتية المهارات 

تع:َّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةل
اإلدارة االتفظيم الثا الل ل:مهام.  

تع:َّم لتدول

إدارة الذاتل
تقنيم األهكاا إلي خطوات   

محكدة.
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 حاال  ط:عها فوق مع باقى الجم:ة. يفبغى  :ي التالميذ التحقق من  م:هم باستخكام قائمة التحقق بعك إكمال كل صثحة. مفح التالميذ من 
30 إلي 40 دقيقة لال تهاء من إكمال اللثحة األخيرة.

3.يقول المعلم ما يلي: جميعنا انتهى من تأليف القصص، ولكن تبقى لنا أمر واحد من أجل إتمام تصميم الكتب. دعوني أعرض 
عليكم كتًبا مصّورة أخرى. ما هو أول شيء الحظتموه؟

يقوم المعلم بما يلي: إمناك كتاب ملّور حتي ينتطيع التالميذ رؤيته.  رض الغالا األمامى إلثارة حماس التالميذ لتلميم غالا 
كتبهم.

يقول المعلم ما يلي: أجل، كل واحد منكم سيصمم غالًفا مميًزا للجزء الخاص به من الكتاب المصّور. دعونا نفكر في كيفية 
تصميم غالف مميز لكتبنا. برأيكم، ماذا نحتاج لنصمم غالف الكتاب؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أفدارهم التى تتضمنل ال:ول، االعفوال، ااسم المؤلف.

يقوم المعلم بما يلي:  رض مجمو ة متفو ة من أغ:ثة الدتب  :ي التالميذ اسؤالهم   ن المع:ومات التى حل:وا  :يها  ن أحكاث القلة 
بمجرد الفظر إلي غالفها. التركيز  :ي ال:ول، االتلميم، االمدال، احجم العفوال، ااسم المؤلف.

4.يقول المعلم ما يلي: ما الجزء المفضل لديكم في الكتاب المصّور؟ انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان 
"جولتي في المدينة". اقرءوا اإلرشادات بأنفسكم.

يقوم التالميذ بما يلي: إيجاد اللثحة اقراءتها.

يقول المعلم ما يلي: سنستغرق 30 دقيقة لتصميم أغلفة مميزة ومبتكرة للكتب. وبعد ذلك، سننتهي من تجميع الكتب كلها في 
الدرس األخير، كي نتمكن من مشاركتها مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل بشدل مفثرد البتدار غالا ل:دتاب.

يقوم المعلم بما يلي: بيفما يعمل التالميذ  :ي تلميم أغ:ثة كتبهم، يتجول المع:م فى أ حاء الثلل امنا كة التالميذ  فك الضرارة. 
تجميع التالميذ بعك حوالى 30 دقيقة أا بمجرد ا تهائهم من تلميم أغ:ثة كتبهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أنا متحمس للغاية ألرى كتبكم المصّورة. وأعرف أنكم جاهزون لمشاركة كتبكم، ولكن علينا االنتظار حتى 
الدرس القادم. أما اليوم، فنتحدث مًعا عن أفضل جزء أعجبكم في كتابكم. سأبدأ بمناقشة واحد منكم، ثم سنقوم بـ المشاركة 

السريعة حتى يستطيع باقي التالميذ المشاركة أيًضا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفضل جزء لهم فى الدتب الملّورة.
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صمم غالًفا لهذا الكتاب وأضف إليه عنواًنا واكتب اسمك بصفتك المؤلف والرسام.

المدينة في  جولتي 

إدارة الذات
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الكرس 10 ظرة  امة

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: لقد اطلعت على العديد من كتبكم المصّورة، وأنا متحمس للغاية حتى أرى النسخة النهائية منها. دعونا 
نأخذ دقيقة للتحدث مع زميل الكتابة. ماذا تحتاجون إلى القيام به اليوم للتحضير لمشاركة كتبكم مع اآلخرين في الفصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل العمل الذي قاموا به.

م:حوظة ل:مع:مل إذا لم ُتقص اللثحات اُت:لق فى الدتب بعك، فخذ اقًتا لثعل هذا اآلل. ايمدن ألالياء األمور المتطو ين تقكيم المنا كة 
فى تجميع الدتب الملّورة.  ّكل الحوار ااإلمكاد االتجهيز المذكور أد اه الستيعاب المشاهكين المتاحين ل:مشاركة.

2.يقول المعلم ما يلي: واآلن، بعد أن انتهينا من تصميم كتبنا، حان الوقت لمشاركتها. سنشارك كتبنا مع اآلخرين في 
ه  الفصل بداًل من مشاركتها مع المجموعات التي كنا نعمل معها. وسأقول لكم أي مجموعات ستتشارك مًعا. وبعد ذلك، سأوّجِ

المجموعات إلى نقطة ما في الفصل للمشاركة فيها. خذوا معكم كتاب التلميذ وقلم رصاص.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ إلي المجمو ات أا الضيوا الذين سيتشاركول  م:هم معهم.

يقوم التالميذ بما يلي: إحضار ال:وازم إلي مدال معين من الثلل.

يقول المعلم ما يلي: لقد طلبت منكم أخذ كتاب التلميذ معكم حيث ستساعدون بعضكم بعًضا لتكتبوا بشكل أفضل مع نجمَتين 
وأمنية. لن تكتبوا شيًئا في كتبكم. وعوًضا عن ذلك، سيقدم كل تلميذ تعليًقا لآلخر في كتاب التلميذ الخاص به وبهذه الطريقة 

يمكن للجميع االحتفاظ بالتغذية الراجعة لقراءتها الحًقا. تعني "النجمتان" شيئين أعجبكما في الكتاب المصّور الخاص 
بالتلميذ. أما "األمنية"، فتعني وجود شيء ما تريد تحسينه في الكتاب.

يقوم المعلم بما يلي: ارب األمف:ة ل:تالميذ فى الثلل باستخكام صثحة ااحكة من كتاب الت:ميذ، إذا لزم األمر. تذكير التالميذ بأ هم 
سيقكمول تغذية راجعة  ن قنم ااحك فى الدتاب الملّور الخاص بأحك التالميذ، الن يدتبوا التغذية الراجعة الخاصة بهم إال  بعك قراءة 

الدتاب بالدامل. تحكيك رقم لدل ت:ميذ فى المجمو ة، ثم استك اء كل ت:ميذ  :ي حنب رقمه ل:تع:يق  :ي العمل ت:ميذ آخر.

يقول المعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة "مراجعة لكتابي المصّور". ضعوا عالمة على هذه الصفحة حتى تتمكنوا من الرجوع 
إليها بسهولة الحًقا.
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سيراجع أحد زمالئك صفحات كتابك المصّور وستراجع ما كتبه في كتاب التلميذ.

المصّور لكتابي  مراجعة 

الدرس

10

اسم المراجع 

عنوان الكتاب المصّور 

أحببت صفحات كتابك ألنها

أحببت صفحات كتابك ألنها

شيء واحد أّود أن أراه في كتابك هو 

شارك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المنتخكمة المواد 

خالل هذا الكرس، يقوم التالميذ بما ي:ىل
د م تع:ّم التالميذ اآلخرين من خالل التغذية   

الراجعة ل:زمالء.
مشاركة الدتب الملّورة شثهّيًا.  
التقييم الذاتى ل:عمل فى هذا الثلل.  

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ارق مخططات أا سبورة  
أقالم تحكيك  
مقص  

التع:ّم الحياتية واتج  المهارات 

تع:َّم لتدول

المحاسبيةل
تقكيم تغذية راجعة فعالة.  

قطع اللثحات من كتاب الت:ميذ أا منا كة التالميذ فى قطعها، لتلميم الدتاب الملّور. التجميع الدتاب  حتاج إلي ل 
دبوس، خيط ا/أا شريط للق حافة الدتاب. قك تثدر فى سؤال الوالكين ل:تطوع بتقكيم المنا كة أثفاء مرح:ة تلميم 

الدتب. إذا كال األمر مفاسًبا، فادُع الوالكين أا فلاًل آخر لال ضمام فى هذا الكرس لمشاهكة التالميذ يتشاركول الدتب 
الملّورة.

ل:كرس المع:م  تجهيزات 
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يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات بعك إيجاد اللثحة.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا أردتم مراجعة اإلرشادات لنا.

يقوم التالميذ بما يلي: تدرار اإلرشادات باستخكام ك:ماتهم.

يقوم المعلم بما يلي: تحكيك تالميذ بعيفهم ل:دتابة فى كتب ت:ميذ أخرى. هفاك  كة إرشادات إاافية سُتقكم  فكما يفتهى الطالب من 
مشاركة الدتب.

3.يقول المعلم ما يلي: ستستمعون إلى كل القصص قبل كتابة التغذية الراجعة. وسأنادي على كل واحد منكم عندما يحين وقت 
كتابة التعليق. إذا كان لديكم وقت كاٍف، ففكروا في نجمتين وأمنية تعطونها لزمالئكم.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة القلص بلوت  اٍل ا رض الرسوم اإليضاحية، فضاًل  ن االستماع إلي بعضهم 
بعًضا.

ا بما قمتم به.  4. يقول المعلم ما يلي: بيفما كفت أتجول فى أ حاء الثلل، سمعت بعًضا من قللدم. إ فى فخور جّكً
اجاء داركم اآلل لدتابة تع:يقاتدم.

يقوم المعلم بما يلي: تينير تمرير التالميذ ل:دتاب الملّور اكتاب الت:ميذ إلي األقرال لدتابة التع:يقات. مراجعة أ واع التغذية الراجعة 
المثيكة اتذكير التالميذ بالتعامل بجك مع كتاب الزميل اآلخر.  :ي سبيل المفال، يمدن أل تدول إحكى الفجمات "أحببت صثحات كتابك 

أل ها؛ صورة المتحف سا كتفى  :ي التثدير فى أحكاث القلة". أما بالفنبة إلي األمفية، فتع:يق مفل "يفقله شىء ااحك اهو المزيك من 
الوصف فى قلتك".

يقول المعلم ما يلي: واآلن، حان الوقت ليبدأ كل واحد منكم في كتابة التغذية الراجعة الخاصة به. ال تنسوا أنتم تكتبون في 
كتاب شخص آخر. اكتبوا أفكاًرا مدروسة بخط جميل ومرتب، كما ستحصلون على وقت كاٍف لالنتهاء من كتابة التغذية الراجعة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة التغذية الراجعة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول فى أ حاء الثلل اجعل تالميذ بعيفهم فى حالة تركيز ل:قيام بأفضل  مل لكيهم. اتجميع التالميذ مًعا مرة 
أخرى بعك ا تهاء كل ت:ميذ من كتابة التغذية الراجعة.

5. يقول المعلم ما يلي: بعد انتهاء الجميع، أعيدوا الكتاب المصّور وكتاب التلميذ إلى صاحبه مرة أخرى، ثم عودوا إلى مقاعدكم 
واقرءوا التغذية الراجعة.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة التغذية الراجعة.

يقول المعلم ما يلي: تبقى لكم القيام بأمر واحد، فبعد االنتهاء من تأليف كتبكم، شاركوها واقرءوا التغذية الراجعة، وباإلضافة 
إلى ذلك، حان وقت إكمال التقييم الذاتي. انتقلوا إلى صفحة "أقّيم نفسي". لقد قمنا بالفعل باستعراض التوقعات. خذوا وقًتا 

اآلن لتفكروا في العمل الذي أنجزتموه.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل العمل الذي قاموا به إلكمال التقييم الذاتى.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أتمنى أن تكونوا فخورين بما قدمتموه من عمل حتى اآلن. ودعونا نأخذ وقًتا لتهنئة اآلخرين. ارفعوا أيديكم 
إذا كنتم ترغبون في تهنئة تلميذ آخر على كتابه المصّور أو لشكره على مساعدتكم في مجموعات. تأكدوا من شرح هدفكم من ذكر 

أسماء هؤالء التالميذ. سنقوم بـ المشاركة السريعة بعد ذكر اسم الشخص األول.

يقوم التالميذ بما يلي: توجيه الشدر إلي التالميذ اآلخرين.

يقوم المعلم بما يلي: تحكيك ما إذا كال التالميذ سيأخذال الدتب معهم إلي المفزل أم ستبقي فى المكرسة لمتابعة  م:ية مشاركتها.

المحاسبية
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ن النجوم بما ُيناسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل عبارة. بالنسبة لكل صف، لّوِ

نفسي أقّيم 

   

المحتوى الدراسي


أستطيع تقديم معلومات عن 

المدن المصرية بمساعدة المعلم 
أو أحد زمالئي. 

 
أستطيع تقديم معلومات دقيقة 

عن المدن المصرية. 

  
أستطيع تقديم معلومات دقيقة 
وجذابة عن المدن المصرية. 

جودة األداء


أستطيع تصميم صفحة من 

كتاب تتضمن وسائل إيضاحية 
ونصوًصا، لكنها غير مفصلة أو 

ال ُتعرض بدقة. 

 
أستطيع ابتكار وسائل 

إيضاحية ونصوص مرتبة 
ومفصلة ومكتوبة كما يجب. 

  
أستطيع ابتكار وسائل إيضاحية 
فريدة من نوعها تتميز بترتيب 
وتفاصيل وكتابة ال مثيل لها. 

المهارات الحياتية


ُيمكنني استخدام قائمة التحقق 

للتأكد من استخدام كل 
العناصر المطلوبة مع بعض 

المساعدة. 

 
ُيمكنني استخدام قائمة التحقق 
دون مساعدة من أحد للتأكد 
من استخدام كل العناصر 

المطلوبة. 

  
ُيمكنني استخدام قائمة التحقق 
دون مساعدة من أحد للتأكد من 

استخدام كل العناصر المطلوبة، كما 
ُيمكنني إنشاء قوائم تحقق بمفردي 
الستخدامها في المهام األخرى. 
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يتعرا بمنا كة المع:م األماكن التى 
سيزارها االتى تبرز الخلائص الفقافية 

االبيئية المهمة.
الكراسات االجتما ية ج.2.أ.

يتعرا بمثرده األماكن التى سيزارها 
االتى تبرز الخلائص الفقافية االبيئية 

المهمة.
الكراسات االجتما ية ج.2.أ.

يتعرا األماكن التى سيزارها االتى 
تبرز الخلائص الفقافية االبيئية المهمة 

ايشاركها مع زمالئه  :ي  حٍو مميز.
الكراسات االجتما ية ج.2.أ.

ُيلمم  ماًل ففّيًا، لدفه ال يعرض بكقة 
الفقافة التى تتميز بها المكيفة اسدا ها.

التربية الثفية أ.3.ا.

ُيلمم  ماًل ففّيًا يعرض بكقة الفقافة التى 
تتميز بها المكيفة اسدا ها.

التربية الثفية أ.3.ا.

ُيلمم  ماًل ففّيًا فريًكا من  و ه يعرض 
بكقة الفقافة التى تتميز بها المكيفة 

اسدا ها.
التربية الثفية أ.3.ا.

يدتب  ن مكل  كيكة خالل الجولة، لدفه 
يقكم تثاصيل ق:ي:ة أا غير دقيقة  ن كل 

مفطقة.
الدتابة ج.1.أ.

يدتب  ن مكل  كيكة خالل الجولة، ايقكم 
تثاصيل مهمة ادقيقة  ن كل مفطقة.

الدتابة ج.1.أ.

يدتب  ن مكل  كيكة خالل الرح:ة، ايقكم 
تثاصيل دقيقة امهمة امفيرة لالهتمام 
بمنتوى صعوبة أا حلي:ة مثردات 

تتخطي مرح:ته الكراسية.
الدتابة ج.1.أ.

جودة األداء

يضيف إلي كتابه -بمنا كة من حوله- 
مواقع مفيرة لالهتمام يعراها بشدل 

ينتقطب المنافرين.

يضيف إلي كتابه مواقع مفيرة لالهتمام، 
كما يقكمها بشدل ينتقطب المنافرين.

يضيف إلي كتابه مواقع مفيرة لالهتمام، 
كما يقكمها بشدل ينتقطب المنافرين 
ايط:عهم  :ي مع:ومات  فها ايجع:هم 

يثدرال فى زيارتها.

ُيلمم  ماًل ففّيًا غير مرتب تماًما أا ال 
يطابق الفص.

ُيلمم  ماًل ففّيًا يطابق الفص ايتميز 
بالترتيب االتفظيم.

ُيلمم  ماًل ففّيًا يطابق الفص، ايتميز 
بترتيب اتفظيم جيك.

المهارات الحياتية

يعمل مع أحك زمالئه ل:تخطيط لمحتوى 
كتاب اتحنيفه، لدفه يواجه صعوبة فى 

التعاال معه امنا كته.

يتعاال مع أحك زمالئه ل:تخطيط لمحتوى 
كتاب اتحنيفه.

يتعاال مع أحك زمالئه ل:تخطيط لمحتوى 
كتاب اتحنيفه، ايؤدى دار القائك اينا ك 

اآلخرين.

يحتاج إلي المنا كة فى استخكام قائمة 
التحقق لضمال أل كافة خطوات العم:ية قك 

تم إ جازها.

ينتخكم قائمة التحقق دال منا كة 
لضمال أل كافة خطوات العم:ية قك تم 

إ جازها.

ينتخكم قائمة التحقق دال منا كة 
لضمال أل كافة خطوات العم:ية قك تم 

إ جازها، كما ُينا ك الزمالء  :ي استخكام 
قائمة التحقق بثا :ية.

مقياس التقييم المتكرج )مخلص الستخكام المع:م(



الصف الثاني االبتدائي
محتوى متعدد التخصصات

كيف يعمل العالم؟

النيل ضفاف  على  الحياة  الثالث:  الفصل 
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نظرل  امة  :ث الثلل

الايال  :ث اثاا الفيل

ُيراجع التالميذ ما فهموه  ن الفاس واألماكن  :ث اثاا الفيل ويتعرفون اكتشف
مشروع "شاِرك" ليعم:وا كثريق إلنشاء مديفة أو مجتمع جديد. بذلك يتع:م 

التالميذ طريقة إسهامهم لإلشراا  :ث المجتمع.

2

يتع:م التالميذ أهمية المياه لإلنسان والايوان وكيثية الاثاظ  :يها. يضع تع:َّم
التالميذ خطة ل:اثاظ  :ث المياه ويطرحون مشكالت المجتمع لا:ها وتقديم 

الا:ول  :ث ُم:لق أثفاء العمل كثريق.

6

يتعاون التالميذ في بفاء نموذج مديفة. ثم يقومون بمشاركة م:لقات نماذج شاِرك
المدن وتقييم تع:مهم.

2

الربط بالقضايا
 دم التمييزل ك:فا متساوون بالرغم من اختالفاتفا. يمكففا تقدير أوجه الشبه واالختالا بيففا والتادث  ن ذلك. 

ويمكففا أيًضا العمل مًعا لتاقيق التعاون والتضافر.

المواطفةل الشعور باالنتماء. نان جزء من مجتمعاتفا، وب:دنا، والبشرية بأكم:ها. ولكل مفا حقوق و :يه مسؤوليات.

البيئة والتطويرل يجب الاثاظ  :ث استدامة األرض وبيئتفا. وإنفا ناترم البيئة وناافظ  :يها با تبارنا أفراًدا في 
المجتمع.

ن لمكّوِ لوصفا الدروسا



الثلل الفالىل الايال  :ث اثاا الفيل 107

الايال  :ث اثاا الفيل

المهارات الاياتية المتضمفة
لُبعد لوصفا ا

اإلبداع:تع:َّم لتعرا
ترتيب األجزاء لتكوين مجمو ة جديدل أو فريدل من نو ها.  

التفكير الناقد:
تعريف العالقات بين األشياء المخت:ثة.  

التعاون:تع:َّم لتعمل
احترام آراء اآلخرين.  
اإلنتاجيةل  
واع أهداا واااة.  

احترام التنوع:تع:َّم لتتعايش مع اآلخرين
الالول  :ث وجهات نظر متعددل ومتفو ة واحترامها لتوسيع مدارك الثهم وتعميقها.  

المشاركة:
اإلدارل والتفظيم الثا الن ل:مهام.  

إدارة الذات:تع:َّم لتكون
تقسيم األهداا إلث خطوات ماددل.  

المحاسبية:
تقديم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير  ن الذات.  
مهارات القراءل، والكتابة، والتواصل غير ال:ثظي.  
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مؤشرات التعلُّم
 :ث مدار هذا الثلل، يسعث التالميذ لتاقيق مؤشرات التع:ّم التاليةل

اللغة العربية:
القراءة: 

و. فهم نص القراءة: قراءة نص يحتوي على معلومات
1.ب طرح أسئ:ة تتع:ق بالتثاصيل الرئيسية في الفص واإلجابة  فها  :ث أن 

تبدأ بك:مات مفل )من، وماذا، وأين، ومتث، ولماذا، وكيف(.
5.ب تمييز كيف يمكن للور ماددل )مفل المخططات والرسومات( توفير 

مع:ومات.
8.أ قراءل نص ياتوي  :ث مع:ومات وفهمه بمستوى صعوبة يفاسب اللف 

الفاني االبتدائي.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ كتابة جمل كام:ة.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

3.أ استخدام وسائط مسمو ة ورقمية ومرئية )رسومات أو  روض( في العروض 
التقديمية.

الرياضيات:
د. القياس والبيانات

1.أ.2. القياس لتاديد فرق الطول بين شيء وآخر أو إذا كان شيء أقلر من 
آخر، مع توايح الثرق بالسفتيمتر أو المتر.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.هـ التمييز بين الرأي والدليل.

ب. األرض والفضاء
1.هـ تاديد أماكن المياه  :ث األرض وتلفيف الملادر بوصثها ملادر سائ:ة 

أو ملادر ص:بة.

د. العلوم الطبيعية
1.ط استكشاا طرق لتغيير حركة العفلر )مفل األسطح، ومتغيرات مفادر، 

والاواجز(.

الدراسات االجتماعية:
أ. المواطنة

1.د وصف اللور التي ُيظهر بها األشخاص انتماَءهم إلث الوطن أو إلث ثقافة 
ما.

1.هـ تاديد المواو ات التي تشغل المجتمع الما:ي )مفل مسائل السالمة 
ومشكالت الت:وث(.

1.ز تاديد طرق تمكن المواطفين من حل المشكالت في المجتمعات.

ب. البيئة والمجتمع والثقافة
1.أ وصف طرق  ديدل تدل  :ث استخدام المجتمعات لفهر الفيل كأحد الموارد.
1.ب وصف الوسائل التي يستخدمها األفراد والجما ات في استهالك المياه.

1.ي تقديم ح:ول مبتكرل لال إحدى مشكالت البيئة الملرية.

جـ. فهم العالم من منظور مكاني
2.أ تاديد الخلائص الفقافية والبيئية الماددل ألماكن مخت:ثة.

2.ب وصف الموارد المتاحة وفائدل تفوع الموارد في المفطقة الما:ية.

د. النظم البشرية
1.ب شرح دور التكفولوجيا في ت:بية متط:بات واحتياجات اإلنسان.

2.ج تاديد أمف:ة ل:عام:ين المختلين من مقدمي الخدمات في المجتمع.

التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

2.ج إ ادل تلميم األشياء الموجودل في البيئة المايطة، كي تلفع شيًئا 
جديًدا.

3.و إنتاج  مل ففي يعّبر  ن الفقافة أو األزياء أو العادات أو ال:غة أو المهن أو 
التقاليد التي يتميز بها المجتمع/المفطقة الما:ية.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
د. إدارة الموارد الشخصية والعائلية وترشيد االستهالك

2.أ التعرا  :ث طرق الماافظة  :ث الموارد العائ:ية )مفل المياه، والطعام، 
والكهرباء(.

2.ب التعرا  :ث فائدل الماافظة و/أو ترشيد الموارد وكيف يؤثر هذا في 
البيئة.

المجاالت المهنية
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

4.أ وصف  دل وظائف وتوايح أهمية األ مال المخت:ثة في المجتمع )مفل 
اللفا ية، والزرا ية، والتجارية، والثفدقية، والسياحية(.

4.ج تا:يل طرق حماية المهن المخت:ثة ل:بيئة والماافظة  :يها.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية

1.أ استخدام وسائل التكفولوجيا الرقمية )مفل جهاز الكمبيوتر( بطريقة مفاسبة 
لد م  م:ية التع:ُّم.

1.ج من خالل الالول  :ث الد م، يتم استخدام الملادر التكفولوجية ل:باى 
 ن الماتوى وتجميعه لإلجابة  ن سؤال مادد.

2.أ استخدام وسائل رقمية متفو ة مفاسبة ل:مرح:ة العمرية )مفل برنامج الرسام 
أو البرامج المستخدمة في العروض التقديمية( ل:تواصل وتبادل األفكار.

2.ب تلميم مشاريع رقمية تفاسب اهتمامات التالميذ وقدراتهم.
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التع:ّمالدرس أهداا 

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
مراجعة التع:م في ماور "كيف يعمل العالم؟"  
مفاقشة أوجه التشابه واالختالا باستخدام صور فوتوغرافية.  
تاديد التفوع بين األشخاص واألماكن واحترامها.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
العصف الذهني ل:تعرا  :ث العفاصر المهمة ل:مدن.  
تخيل وسائل مسا دل المجتمع.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
تاديد ملادر المياه الما:ية ومفاقشتها.  
وصف استخدام اإلنسان والايوان ل:مياه.  
حلر ملادر المياه لإلنسان والايوان.  
 مل تجربة تفقية المياه.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
اكتشاا ما يقوم به  الم األحياء المائية.  
استكشاا الفظام البيئي المائي في نهر الفيل.  
فهم أهمية توفير مياه بجودل  الية.  
واع خطة ل:اثاظ  :ث نظافة ملادر المياه الما:ية.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
تاديد نمط من مخطط البيانات.  
تاديد طرق ل:اثاظ  :ث المياه والطاقة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
واع خطة لبفاء نموذج لمديفة.  
التثكير في كيثية ترتيب أجزاء المديفة المخت:ثة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
تخطيط كيثية مسا دل الجزء الموجود في المديفة  :ث الاثاظ  :ث المياه والكهرباء.  
تقديم تغذية راجعة فعالة ل:زمالء.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
استخدام التغذية الراجعة من الزمالء لتاسين أس:وب الكتابة.  
واع أهداا معيفة الستكمال المهام الماددل.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التعاون لبفاء نموذج لمديفة.  
التثكير في مهارات التواصل والتعاون.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
تقديم مشروع "شاِرك" في فريق.  
تقييم التع:م والمساهمة كأحد أ ضاء الثريق.  

الخريطة الزمفية ل:تدريس الثلل الفالى
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المواد المستخدمة

ورق مخططاتأقالم ت:وينأقالم رصاصكتاب الت:ميذ

رمالحلثزجاجات مياه بالستيكيةأقالم تاديد

طينماءمرشاات القهولشاش

مساطرأكواب ورقيةأشرطة مطاطيةم:ون طعام

ورق مقوىورق م:ونطالءمقص

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019
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مكعباتصمغفرش ت:وينمواد قاب:ة إل ادل التدوير

نموذج مديفةص:لال
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نظرل  امة الدرس 1
المستخدمة المواد 

اكتِشف )90 دقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

يقول المعلم ما يلي: عملنا على محور "كيف يعمل العالم؟" في األسابيع القليلة الماضية. أوَلْينا معظم اهتمامنا لمنطقة نهر 
النيل، لنراجع ما تعلمناه. ما الذي تعرفه اآلن عن محور "كيف يعمل العالم؟" لنبدأ ببعض الوقت للتفكير.

يقوم المعلم بما يلي: مفح التالميذ وقًتا للتفكير، ثم تشجيع التالميذ  :ث مشاركة ما تع:موه  ن العالم وكيف يعمل. كتابة قائمة باألفكار 
 :ث السبورل أو  :ث ورقة ليرى التالميذ ما تع:موه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التع:م من خالل التركيز  :ث آخر فل:ين.

ا بما تعلمتموه. أعلم أن بإمكاننا كتابة المزيد في القائمة. عملتم بجد على التخطيط  2.يقول المعلم ما يلي: إنني فخور جّدً
لجولة في المدن على ضفاف النيل. في الفصل الجديد، لنرجع إلى نور لنعرف كيف سارت رحلتها مع عائلتها. من فضلكم 

افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة األولى من هذا الفصل "العودة من الرحلة".

يقوم المعلم بما يلي: قراءل القلة بلوٍت  اٍل وتوجيه التالميذ لمتابعته. مسا دل التالميذ  :ث فهم ك:مات ماددل إذا لزم األمر. و فد 
االنتهاء، الط:ب من التالميذ قراءل القلة مرل أخرى مع زميل والفظر إلث التثاصيل التي شاركتها نور  ن رح:تها.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل القلة ومعرفة تثاصيل  ن الرح:ة.

يقول المعلم ما يلي: يبدو أن نور كانت متحمسة لرحلتها مع عائلتها. ما الذي جعلني أشعر بأن نور كانت متحمسة للرحلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار باستخدام لماات من السياق.

م:اوظة ل:مع:مل شجع التالميذ  :ث مشاركة تثاصيل القلة لإلجابة  ن السؤال بجانب األمف:ة اللرياة )مفل استخدام ك:مة "متامسة"( 
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اقرأ القصة. 

الرحلة من  العودة 

الدرس

1

يقول حسام: "تسعدني رؤيتِك يا نور. كيف كانت رحلتِك؟"

تجيب نور: "استمتعنا بهذه الرحلة كثيًرا يا حسام. ورأينا الكثير من األشياء الجديدة."

يتساءل حسام: "هل رأيِت الفيل؟"

تجيب نور: "نعم، ذهبنا إلى حديقة الحيوان، كما زرنا المتاحف وتعرفنا على تاريخنا. ورأينا الكثير من التماثيل لملوك مصر 
القدماء. كان هذا مثيًرا."

سأل حسام: "ما أكثر شيء أعجبِك في الرحلة؟"

أجابت نور: أعجبتني أشياء كثيرة، فقد ذهبنا إلى مركز اإلطفاء وجلسنا على إحدى سيارات اإلطفاء، ثم ذهبنا إلى المالهي المائية 
 حيث استمتعنا باللعب في المياه هناك.

 وزرنا متحفًا ُمخصصًا لألطفال فقط حيث سمحوا لنا بالقرع 
على الطبول التقليدية. استمتعنا كثيًرا في حديقة الحيوانات." 

ثم أضافت نور متسائلة: "هل رأيت الزرافة من قبل؟"

ضحك حسام قائاًل: "يبدو أنِك استمتعتِ كثيًرا."

أجابت نور: "نعم، من الرائع أن تستمتع بكل هذه األشياء في 
مدينة واحدة. لقد أحببت رحلتنا."

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
مراجعة التع:م في ماور درس "كيف يعمل   

العالم؟"
مفاقشة أوجه التشابه واالختالا باستخدام   

صور فوتوغرافية.
تاديد التفوع بين األشخاص واألماكن   

واحترامها.

من أجل التاضير ل:درس 3، اط:ب من التالميذ إحضار زجاجات مياه أثفاء العمل في الدرس 2. يقوم شخص بالغ 
بقطع زجاجات المياه إلث نلثين )وفلل الجزء الع:وي  ن الجزء السث:ي( قبل بدء الدرس 3.

م:اوظة ل:مع:مل في هذا الثلل، سيعمل التالميذ في فرق البتكار جوانب نموذج المديفة. سياتاجون إلث مواد قاب:ة 
إل ادل التدوير مفل الُع:ب واللفاديق اللغيرل. ستاتاج إلث قطعة واحدل من الورق المقوى )1.25 متر × 2 متر أو 

أكبر تقريًبا( كأساس لفموذج المديفة. قبل مو د العمل، قّسم التالميذ الذين سيعم:ون مًعا إلث ست مجمو ات.

كتاب الت:ميذ  متفوع  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتكون

التواصلل
حسن االستماع.  

تع:َّم لتتعايش مع اآلخرين

احترام التفوعل
الالول  :ث وجهات نظر متعددل   

ومتفو ة واحترامها لتوسيع مدارك الثهم 
وتعميقها.
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في العديد من األجزاء التي "أ جبتها" ودهشتها  فد رؤية الزرافة. سا د التالميذ  :ث مشاركة تجاربهم المشابهة لتجربة نور.

يقول المعلم ما يلي: أتفق مع نور. من الرائع أن تتمتع بكل هذا المرح في مدينة واحدة. وبناًء على البحث الذي أجريناه، نعرف 
أن كل مدينة لها طابع خاص بها، يميزها عن باقي المدن األخرى. كما نعرف أن مدن مصر تتفاوت في مساحتها، فهناك مدن 

صغيرة ومدن أخرى كبيرة، وهناك مدن جبلية ومدن صحراوية وأخرى ساحلية تطل على البحر. ويتمتع سكان تلك المدن 
بخصائص وتجارب مختلفة. ما أوجه التشابه واالختالف في الحياة في هذه المدن؟

يقوم التالميذ بما يلي: واع تلور  ن أوجه التشابه واالختالا ل:ايال في المدن المخت:ثة.

3.يقول المعلم ما يلي: تعلمنا الكثير عن أوجه االختالف بين المدن، والثقافات، واألشخاص. دعونا نتعّلَم كلمة مفردات جديدة: 
متنوع. نحن جميًعا مختلفون بعضنا عن بعض، فلكل شخص منا هوية خاصة به. وبنفس المنطق، فلكل مدنية من المدن التي 
تطل على ضفاف النيل طابعها الخاص. الناس يختلفون فيما بينهم، والمدن في وطننا متنوعة. فما الذي تعنيه كلمة "متنوع" 

في رأيكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: اإلجابة  ن أفكار التالميذ مع تقديم االقتراحات أو التواياات أو التلاياات حسب الااجة، بايى يبدأون بفاء 
استيعاب ك:مة "متفوع".

ن ما تعلمناه اليوم بشأن هذه الكلمة قبل االنتقال إلى الخطوة التالية. انتقلوا إلى صفحة  يقول المعلم ما يلي: دعونا ندّوِ
"المفردات: متنوع" في كتاب التلميذ وامألوا المخطط مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال مخطط المثردات الفموذجي بالك:مة الجديدل.

4.يقول المعلم ما يلي: حتى بداخل فصلنا، نحن مختلفون، فنختلف في أموٍر عديدة ونتشابه في أموٍر أخرى. واآلن، دعونا نتعلم 
المزيد عن أوجه التشابه واالختالف بيننا ونحظى بوقت ممتع. انتقلوا إلى الصفحة التالية "احترام التنوع" في كتاب التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: قراءل اإلرشادات بلوت  اٍل. إتاحة بعض الدقائق ل:تالميذ لإلجابة  ن كل سؤال بأنثسهم، ثم تشجيع التالميذ  :ث 
التجول في أنااء الثلل ل:باى  ن إجابات مخت:ثة. ويجب أن يعفر التالميذ  :ث شخص مخت:ف لكل سؤال. يركز هذا الفشاط  :ث إدراك 

التالميذ لالختالفات فيما بيفهم وتقديرهم لها. تجميع التالميذ مًعا مرل أخرى بعد مرور 10 دقائق أو تعديل مدل الفشاط إذا لزم األمر.

يقوم التالميذ بما يلي: التجول في أنااء الثلل والتادث بعضهم مع بعض.

يقول المعلم ما يلي: أالحظ وأنا أستمع إلى محادثاتكم مدى أوجه التشابه واالختالف بيننا في نفس الوقت. لقد كنا نكتشف 
مجتمعات أخرى ونبحث عنها. في هذا الفصل، سننشئ مجتمعنا الجديد. وسنعمل على استخدام شيء ما يخص كل واحد منا. 
تحدثوا مع الزمالء اآلخرين في نفس المنضدة التي تجلسون عليها. ما األمر الذي تعلمتموه في الفصلين السابقين وترغبون 

في استخدامه أثناء إنشاء مجتمعكم الجديد؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار وتأمل ما تع:موه من الباى السابق.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، عودوا إلى مقاعدكم وأجيبوا عن سؤال آخر. ما هو الشيء األساسي والمهم الذي ترغبون في وضعه 
أثناء إنشاء مجتمعكم؟ سنجري مناقشة خالل بضع دقائق، ولذا استمعوا جيًدا بعضكم إلى بعض.

يقوم المعلم بما يلي: تجميع التالميذ بعد إجراء مفاقشات داخل مجمو ات صغيرل العدد إلدارل حوار  :ث مستوى المجمو ة بأكم:ها. 
د ول التالميذ لعقد حوار  ن األفكار التي تدور في ذهفهم. مفاقشة كل األفكار وتشجيع التالميذ  :ث بفاء األفكار بترتيب جيد فكرل ت:و 

األخرى. حان الوقت لتشجيع التالميذ  :ث التثكير اإلبدا ي.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار بفاًء  :ث أفكار زمالئهم.
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فّكر في تعريف لاكامة الجديدا، ثم أكمل المخطط.

متنوع المفردات:   

الرسم التوضيحيالتعريف

جملة تحتوي على الكلمة الجديدة

الكلمة الجديدة:
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اسم زمياي وإجابتهإجاباتياألسئاة

ما طعامك المفضل؟

ما رياضتك المفضلة؟

متى تستيقظ في الصباح؟

الصف الثاني االبتدائي
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أجب فن األسئاة اآلتية في ميتصف العمود. وإلجابة كل سؤال، فايك أن تجد زميًل في فصاك لديه إجابة 
مختافة فن إجابتك لتدونها في العمود األخير. ال تختر نفس الزميل مرتين.

التنوع احترام 

احترام التفوع
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ر لكم إنصاتكم الجيد لزمالئكم وهم  5. يقول المعلم ما يلي: استمتعت بسماع أفكاركم. فكل واحد منا يفكر تفكيًرا مختلًفا وُأقّدِ
يتحدثون. تحتاج أي مدينة إلى عدة أشياء عند إنشائها، كما أن الكثير من األشياء تجعل المعيشة فيها لها طابع خاص ومميز. 
خالل مشروع "شاِرك" الخاص بكم، ستعملون في فرق لتصميم جانب واحد لنموذج إحدى المدن. ستحتوي مدينتنا على أعمال 
تجارية وخدمات مهمة، باإلضافة إلى أنها تضم أماكن يستمتع األطفال بزيارتها وطرًقا تسهل التنّقل من مكان إلى آخر. ما هي 

األسئلة التي تدور في ذهنكم عن تصميم إنشاء إحدى المدن؟ شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األسئ:ة مع زمالئهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار اثفين من التالميذ - إذا سمح الوقت - لمفاقشة بعض األسئ:ة، مع إمدادهم بأكبر قدر ممكن من اإلجابات 
 ن تجهيزات المشروع، فضاًل  ن تسجيل مالحظات  ن األسئ:ة المتع:قة بالماتوى والتي يمكن مفاقشتها في وقت الحق في هذا الثلل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األسئ:ة مع باقي التالميذ في الثلل.

التواصل



الثلل الفالىل الايال  :ث اثاا الفيل 115

نظرل  امة الدرس 2
المستخدمة المواد 

اكتِشف )90 دقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا في الدرس السابق عن التنوع. حتى وإن كنا متشابهين في أمور عدة، فلكل واحد منا هوية مختلفة 
عن اآلخرين. كيف يؤثر تنوع البشر في احتياجاتنا ومتطلباتنا في المدينة؟ لنقم بـ المشاركة السريعة لبعض من أفكاركم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار،  :ث سبيل المفال المطا م، والمتفزهات، واألنشطة، والخدمات المخت:ثة، 
وغيرها.

2.يقول المعلم ما يلي: سنبني نموذًجا إلحدى المدن لتكون مشروع "شاِرك" الخاص بنا. ودعونا نتحدث عن كيفية تأثير تلك 
األفكار في بناء هذه المدينة. أواًل، سنستخدم وقت التفكير للتفكر في مدينتنا. كيف تلبي مدينتنا احتياجات مجتمعنا المتنوع؟

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير لتوايح األفكار.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا بعًضا من أفكاركم أو األمثلة التي قدمتموها مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار  ن الكيثية التي ت:بي بها المديفة االحتياجات المتفو ة ل:بشر.

3.يقول المعلم ما يلي: علينا وضع تلك األفكار في اعتبارنا أثناء تصميم مدننا. دعونا نكتشف بعض األمور األخرى التي من 
المهم أن توجد داخل كل مدينة. وسنبدأ بما نعرفه جميًعا كفصل. لقد عّلَقت أربعة ملصقات في كل أنحاء الفصل، ومكتوب على 
كل ملصق من الملصقات سؤال واحد. وعلى كل ملصق، سيكون لديكم الفرصة لتدوين بعض األفكار المتعلقة بالسؤال المكتوب 

عليه. وبهذه الطريقة، ستتاح لنا جميًعا فرصة المشاركة. ولكن قبل البدء في الكتابة على الملصق، يجب على أحدكم قراءة ما 
كتبته المجموعات السابقة بصوٍت عاٍل. وفي حال وافقتم على أهمية إحدى األفكار المكتوبة، أضيفوا نجمة بجوار تلك الفكرة. 

سأجمع ما تلقيتموه من تغذية راجعة، لذا سيكون من المهم مناقشة أفكاركم مًعا قبل الكتابة على المخطط. إذا كانت لديكم أي 
أسئلة، فيمكنكم طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم.

يقوم المعلم بما يلي:  رض المخططات المع:قة في أنااء الثلل وقراءل السؤال المدّون في كل مخطط ل:تالميذ. التوقف لبرهة بعد قراءل 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
العصف الذهني ل:تعرا  :ث العفاصر   

المهمة ل:مدن.
تخيل وسائل لمسا دل المجتمع.  

ع  ر التالميذ بإحضار زجاجات مياه فارغة من أجل استخدامها في الالة القادمة. جّمِ تجهيز المع:م ل:درسل ذّكِ
زجاجات المياه في وقت مبكر، حتث يقطعها أحد البالغين إلث نلثين قبل بدء الدرس3.

ز أربعة مخططات و :ّقها  :ث حوائط الثلل،  :ث أن يضم كل مخطط سؤااًل مخت:ًثا ليجيب  فه التالميذل جّهِ
ما الذي تاتاج إليه كل مديفة كي يشعر الفاس فيها باألمان؟  
ما المهن واأل مال المتاحة في مديفتفا؟  
ما الخدمات التي ياتاج إليها األشخاص في أي مديفة؟  
ما األشياء التي ياتاج إليها األطثال ويستمتعون بها في أي مدنية؟  

ر ق:ًما أو اثفين من أقالم  ثم حّدد كيثية تقسيم التالميذ في مجمو ات لكتابة الجمل  :ث الم:لقات وقراءتها. وّفِ
التاديد واعها بالقرب من كل م:لق.

كتاب الت:ميذ  مشرا  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتعمل

التعاونل
احترام آراء اآلخرين.  

تع:َّم لتكون

التواصلل
حسن االستماع.  
التعبير  ن الذات.  
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كل سؤال من األسئ:ة كي يستطيع التالميذ التثكير فيه. تقسيم التالميذ في مجمو ات ل:تفقل في أنااء الثلل. جعل التالميذ يختارون 
واحًدا مفهم ليكون مسئواًل  ن تدوين إجابات المجمو ة  :ث المخططات. وإذا أراد أكفر من ت:ميذ أن يكون هو المسئول  ن تدوين 

اإلجابات، فشجع التالميذ  :ث تفاوبهم  :ث تدوين إجابات كل م:لق جديد. مراجعة أي قوا د تخص الس:وكيات الُمّتبعة وكيثية الكتابة 
 :ث المخططات. وإتاحة من ثالث إلث أربع دقائق لإلجابة  ن كل م:لق، وذلك بفاًء  :ث مستوى مشاركة التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: التفاوب في مجمو ات لكتابة أفكارهم  :ث الم:لقات األربعة. قراءل أفكار بعضهم البعض 
واالستماع إلث من يقرأونها قبل تدوين أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أنااء الثلل واالستماع إلث الاوار الذي تجريه المجمو ات. توجيه اهتمام خاص بكيثية تشجيع 
التالميذ بعضهم بعًضا ل:مشاركة في الاوار، وبدء كتابة قائمة باألمف:ة التي سمعها. جعل التالميذ يتفاوبون  :ث أماكن كل م:لق من 

الم:لقات.

يقول المعلم ما يلي: لنستخدم معرض التجول حتى نتمكن من قراءة أفكار بعضنا البعض والتعلم من بعضنا البعض.

يقوم التالميذ بما يلي: معرض التجول لمراجعة كل التغذية الراجعة واألفكار.

يقول المعلم ما يلي: يضم المخطط أفكاًرا كثيرة. دعونا نتشارك بعًضا من األفكار التي كتبتموها.

يقوم المعلم بما يلي: مراجعة أفكار المخططات وت:خيلها. قراءل األفكار التي حازت  :ث  دل نجوم بلوت  اٍل، باإلاافة إلث بعض 
األفكار اإلبدا ية أو التي تمفل أهمية كبرى. تس:يط الضوء  :ث الخدمات التي تمفل أهمية كبرى ألي مجتمع، مفلل قسم إطثاء الارائق، 

ومركز الشرطة، والمدارس، والمكتبات، وغيرها.

يقول المعلم ما يلي: الحظت أيًضا مدى تعاونكم في العمل مًعا وعلى مدار هذا الفصل، سيكون من المهم االستماع إلى األفكار 
ونقلها بوضوح. وفيما يلي بعض الصور التي سمعتكم تتواصلون بها.

يقوم المعلم بما يلي: قراءل التغذية الراجعة التي تبعى  :ث التشجيع والتي سمعها من التالميذ وتسجي:ها.

4. يقول المعلم ما يلي: أتمنى أن أسمع المزيد من هذه التغذية الراجعة اإليجابية أثناء العمل على مدار هذا الفصل. واآلن بعد 
أن تشاركنا جميًعا في طرح األفكار، دعونا نبدأ في التركيز على األفكار األكثر أهمية. افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة "أفكار 

لتصميم مدينة". اقرءوا اإلرشادات وخذوا اللوازم التي تحتاجون إليها.

يقوم التالميذ بما يلي: فتح كتاب الت:ميذ وإخراج األقالم، ثم قراءل اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: تحتوي هذه الصفحة على مساحة فارغة لتدونوا فيها األفكار التي تعتقدون أنها تمثل أهمية كبرى للمدينة 
التي تصممونها. وستكملون هذه الصفحة بمفردكم. حاولوا أال تكتبوا كل األفكار التي ُكتبت على المخطط من قبل. وإن أضفتم 

فكرة واحدة على المخطط، فلربما وجدتم أو سمعتم شيًئا جديًدا يمثل لكم أهمية كبرى. هل لديكم أي أسئلة، أو ترغبون في 
التوجه نحو المخطط إللقاء نظرة على األفكار المدونة فيه؟

يقوم المعلم بما يلي: التجّول في أنااء الثلل لد م التالميذ حسب الااجة. وتجميع التالميذ مًعا مرل أخرى بعد انتهاء كل ت:ميذ من 
االنتهاء من العمل.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل األفكار المطروحة في الثلل وترتيبها  :ث حسب األولوية، وتسجيل فكرتين في كل 
مخطط في كتاب الت:ميذ.

5. يقول المعلم ما يلي: أقّدر لكم التفكير العميق أثناء كتابة األفكار. وسنضيف المزيد إلى تلك األفكار الحًقا. أما اآلن، فدعونا 
نفكر في المزيد عن المتطلبات التي ربما يحتاج إليها السكان في مجتمعنا. ولمساعدتنا على البدء، دعونا نلقي نظرة على 

الصفحة التالية في كتاب التلميذ "مساعدة اآلخرين".

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلث اللثاة وقراءل اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: داخل كل مجتمع، هناك طرق مختلفة يستطيع األفراد من خاللها تقديم المساعدة لهذا المجتمع. فعلى 
سبيل المثال، إذا وجدنا قمامة ملقاة في الشارع، فيمكننا تنظيفها وإلقاؤها في سلة المهمالت. دعونا نلقي نظرة على الصور 

الموضحة في هذه الصفحة. كيف تمثل كل صورة من الصور إحدى الطرق لمساعدة مجتمعنا؟ تحدثوا مع الزمالء اآلخرين في 
نفس المنضدة التي تجلسون عليها.

يقوم التالميذ بما يلي: طرح األفكار في مجمو ات صغيرل العدد.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ أثفاء إجراء المفاقشة  :ث مستوى المجمو ة الواحدل بعد الالول  :ث وقت كاٍا ل:تثكير فيما 
ورد في اللثاة داخل مجمو ات صغيرل. سيفتقل التالميذ بهذه العم:ية إلث المرح:ة التالية لتاديد ما يمكفهم القيام به اليوم لمسا دل 

المجتمع. استخدام أسئ:ة استقلائية مفلل
ما الذي تثكرون فيه  فدما تفظرون إلث المياه الجارية؟  
كيف يمكن لتقديم الطعام المسا دل في بفاء المجتمعات؟  
ماذا يكتب هذا الولد؟ هل يكتب رسالة ألحد؟ لماذا؟  

التواصل

95 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

تأمل األفكار الموجودا فاف الماصقات. اكتب أهم فكرا أو فكرتين حسب رأيك لكل سؤال.

مدينة لتصميم  أفكار 

الدرس

2

1. ما الذي تحتاج إليه كل مدينة كي يشعر الناس فيها باألمان؟ 

3. ما الخدمات التي يحتاج إليها األشخاص في أي مدينة؟

2. ما المهن واألعمال المتاحة في مدينتنا؟

4. ما األشياء التي يحتاج إليها األطفال ويستمتعون بها في أي مدينة؟

96

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

الصف الثاني االبتدائي

كيف تو ح هذه الصور طرق مسافدا اآلخرين؟ 

اآلخرين مساعدة 

التعاون
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أرى كومة من المالبس. ما الذي تعبر  فه هذه اللورل؟ )إ طاؤها لآلخرين وما إلث ذلك(  
كيف يمكن لزرا ة الادائق مسا دل أحد المجتمعات؟  
يتادث الولدان في أسثل اللثاة إلث بعضهما البعض. برأيكم  ما يتادثون؟  

م:اوظة ل:مع:مل إن الهدا من هذا الفشاط هو أن يثكر التالميذ في مجتمعهم وما يمكن أن يقوم به األطثال لمسا دل المجتمع  ن طريق 
مسا دل اآلخرين بطرق بسيطة. ال توجد إجابات صاياة أو خاطئة لهذا السؤال، ولذلك شجع كل اإلجابات.

يقول المعلم ما يلي: ما أسمعه هو تالميذ يتذكرون الدور الذي يقوم به المشرف. تعلمنا في وقت سابق من العام الدراسي معنى 
أن نكون مشرفين. دعونا ننعش ذاكرتنا. ماذا يعني عندما نقول إننا مشرفون على البيئة أو داخل مجتمعنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التعريثات الخاصة بمعفث مشرا من ذاكرتهم.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. تتضمن تلك الصور عدة أفكار جيدة. هل تستطيعون التفكير في أمثلة عن كيفية لعب دور 
المشرف؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األمف:ة  :ث لعب دور المشرا.

6. يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة. سنضع تلك األفكار في االعتبار ونحن نصمم مدينتنا. أتساءل — ماذا يمكننا أن 
نفعل اليوم لمساعدة مجتمعنا؟ مشاركة األفكار مع الزميل المجاور. قد تفكرون في مجتمع مدرستنا أو مدينتنا. وال تنسوا أنه 

يمكن تقديم المساعدة بصورة بسيطة للغاية.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار،  :ث سبيل المفالل الاثاظ  :ث المياه، ومسا دل بعضهم بعًضا، والتا:ي 
بالطيبة تجاه اآلخرين.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مشاركة أفكاركم. دعونا نسجل ما سيفعله كل منا اليوم لمساعدة مجتمعنا. انتقلوا إلى 
الصفحة التالية "تقديم المساعدة" في كتاب التلميذ. اقرءوا اإلرشادات مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل تعهد ليلباوا مشرفين داخل مجتمعهم والتثكر فيه وتسجي:ه.

م:اوظة ل:مع:مل يمكن إكمال صثاة كتاب الت:ميذ هذه، سواء في مجمو ات ثفائية أو بشكل فردي أو  :ث مستوى الثلل بأكم:ه. إذا أمكن، 
وجه الطالب ل:تثكير في شيء يمكفهم القيام به كمجتمع فلل، مفل إلقاء القمامة في س:ة المهمالت، والاثاظ  :ث المياه، وإ ادل التدوير، 

وما إلث ذلك. إذا تم اختيار المجمو ة المسئولة  ن المشروع، فخذ وقًتا ل:قيام به معا في نهاية الدرس.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ لتاديد كيثية لعب دور المشرا اليوم، فضاًل  ن إكمال اللثاة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: هّيَا نشارك األشياء التي اخترتموها اليوم. سنقوم بـ المصافحة، والمشاركة، والتحّية.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة خطتهم مع ت:ميذ أو اثفين.

97 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

فّكر في األشياء التي ُيمكن أن تسافد بها المجتمع اليوم. أجب فن األسئاة واستعد كي تكون 
مشرًفا.

المساعدة  تقديم 

1. سوف أساعد اليوم 

2. ولتنفيذ ذلك، سوف 

3. ارسم صورتك وأنت تؤدي اليوم دور المشرف.

.

.



118 الثلل الفالىل الايال  :ث اثاا الفيل

تجهيز أماكن إلجراء التجربة قبل الدرس. استخدام زجاجات مياه بالستيكية )مفقسمة إلث نلثين( إلجراء نظام 
ح القهول )أو  التفقية. بفاء ثالثة أنظمةل األول الستخدام الالث، والفاني الستخدام الرمال، والفالى الستخدام مرّشِ
ز أماكن كفيرل إلجراء التجربة كما تسمح لك مساحة  مفاديل ورقية(. تجهيز نظام تفقية في مكان إلجراء التجربة. جّهِ

الثلل لتق:يل زحام التالميذ، مفل ثالثة لكل نوع من األنظمة.
لتاضير نظام التفقيةل اع قطعة صغيرل من الشاش أو أي نوع قماش يسمح بمرور المياه  :ث فتاة كل زجاجة 

مياه مكان غطاء الزجاجة. اربطها بأشرطة مطاطية. أدر الفلف الع:وي من الزجاجة إلث األسثل واعها في الفلف 
السث:ي. لفظام التفقية األول والفاني، اع بعض الالث في الفلف الع:وي، ثم اع بعض الرمال، ولفظام التفقية 

ح القهول أو ورقة مفاديل. الفالى اع  :ث الجزء الع:وي مرّشِ
جّهز ما:ول المياه غير الفقية )تراب، وم:ون طعام، وقطع صغيرل من العلث، وحجر صغير، أو أي شيء آخر صغير 
يطثو ]شوائب[، ومياه( في أباريق. سياتاج كل مكان إلجراء التجربة إلث إبريق من المياه غير الفقية. يمكن إ ادل 

تدوير المياه التي تمت تفقيتها إلث حاوية المياه غير الفقية  فد االنتهاء من التجربة.
اع  فد أماكن إجراء التجربة بطاقة مكتوًبا  :يهال امأل كوًبا بالستيكّيًا بمياه غير نقية من اإلبريق. سيامل أحد 

التالميذ جهاز التفقية بايى يكون جاهًزا. وسيقوم ت:ميذ آخر بسكب المياه ببطء في نظام التفقية. بعد تسجيل 
مالحظاتك، فرغ المياه من نظام التفقية في حاوية المياه غير الفقية.

ل:درس المع:م  تجهيزات 

نظرل  امة الدرس 3
المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
تاديد ملادر المياه الما:ية ومفاقشتها.  
وصف استخدام اإلنسان والايوان ل:مياه.  
حلر ملادر المياه لإلنسان والايوان.  
 مل تجربة تفقية المياه.  

القارات  
الدورل  
الري  
تجديد موارد  

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  
زجاجات مياه بالستيكية )حجمها من   

350 إلث 600 م::ي:تر تقريًبا(
حلث  
رمال  
شاش أو ما يماث:ه  
مرشاات القهول أو مفديل ورقي  
ماء  
تراب  
ألوان الطعام  
أشرطة مطاطية أو رباط  
ورقة أو أكواب بالستيكية  

التع:ّم األساسيةنواتج  المثردات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتعرا

التثكير الفاقدل
تعريف العالقات بين األشياء المخت:ثة.  
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1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، قررنا أن نكون مشرفين جيدين على البيئة في مجتمعنا. من فضلكم شاركوا ما قررتم 
القيام به ولماذا؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ واحد لبدء المفاقشة، ثم المشاركة السريعة. تشجيع التالميذ  :ث التثكير في طرق إاافية لمسا دل 
المجتمع.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة طرق  م:ية ليكونوا مشرفين.

يقول المعلم ما يلي: شيء جيد أن تساعد اآلخرين. لكي تصبح مشرًفا جيًدا على البيئة، يجب عليك االهتمام بموارد المجتمع. 
برأيكم ماذا تعني "الموارد"؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ ليبدأ المفاقشة. مسا دل التالميذ  :ث فهم أن األشخاص )الوقت والعمل( واألماكن جميعهم موارد. 
تشجيع التالميذ  :ث تذكر ما تع:موه  ن الموارد في اللف األول االبتدائي حيى إنهم تعرفوا  :ث كيثية تلفيع الس:ع.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة ملط:ح "الموارد".

2.يقول المعلم ما يلي: تعتبر المياه أحد أهم موارد المجتمع. تحدثنا عن استخدام المجتمعات للمياه بطرق عديدة في بداية 
هذا العام. يجب أن تكون المياه نظيفة حتى نستطيع استخدامها في الشرب، والطهي، والغسيل. سنقوم بعمل تجربة اليوم لنعرف 

كيف تدير المجتمعات موارد المياه. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "أهمية المياه". اقرءوا اإلرشادات ألنفسكم، 
وبعد ذلك سنقرأ الفقرة مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ثالثة تالميذ لقراءل الثقرات الفالث.

يقوم التالميذ بما يلي: القراءل.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نبدأ المناقشة بمراجعة سريعة. ما هي استخدامات المياه في حياتنا؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أحد التالميذ ليبدأ المفاقشة، ومن ثم البدء في المشاركة السريعة حتث تستفثد األفكار. تسجيل األفكار 
 :ث السبورل. أثفاء تثكير التالميذ في استخدامات المياه، ذكرهم بأن المياه لها استخدامات اجتما ية مفل استخدامها في الزرا ة 

والتجارل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

ا لمجتمعنا. دعونا نتحدث  3. يقول المعلم ما يلي: كان نقاًشا جيًدا. فهمنا دور المياه المهم في حياتنا وسبب كونها مورًدا مهّمً
اآلن عن مصادر المياه بما أننا عرفنا أن المياه جزء مهم في المدينة التي سنصممها. سنكتب اآلن قائمة باألماكن التي توجد 

فيها مياه في مدينتنا.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أحد التالميذ ليبدأ المفاقشة، ومن ثم البدء في المشاركة السريعة حتث تستفثد األفكار. كتابة قائمة  :ث 
السبورل بأسماء األماكن التي توجد فيها مياه لالستخدامات المخت:ثة. يمكن أن تتضمن هذه األماكن أماكن طبيعية، مفل نهر أو بركة أو 

مباٍن من صفع اإلنسان، مفل برج مياه أو صفبور مياه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! دعونا نصنف مصادر المياه الطبيعية ومصادر المياه التي هي من صنع اإلنسان.

يقوم المعلم بما يلي: استخدم عصّي األسماء الختيار التالميذ لتلفيف معالم المديفة في القائمة. تلفيف ملادر المياه  :ث القائمة 
مفل واع دائرل حول كل ملدر من صفع اإلنسان، أو واع ص )ل:ملادر من صفع اإلنسان(، أو ط )لملادر الطبيعة(.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار  ن تلفيف ملادر المياه.

4.يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. هّيَا نطبق ما تعلمناه عن "كيف يعمل العالم؟" افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "مصادر المياه" 
اعملوا مع زميل مجاور لقراءة اإلرشادات واتباعها. إذا كانت لديكم أي أسئلة، فارفعوا أيديكم وسأقدم لكم المساعدة.

يقوم المعلم بما يلي: مسا دل التالميذ  فد الضرورل.
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انظر إلف الصور ثم اقرأ اليص و ع دائرا حول الكامات التي ال تعرفها.

المياه أهمية 

الماء هو أحد المصادر الطبيعية المهمة. يحتاج اإلنسان 
والحيوان والنبات إلى الماء للبقاء على قيد الحياة.  

يحتاج المزارعون إلى مياه لري المحاصيل؛ ألن مياه األمطار 

ال تكفي لري األرض الزراعية.

نستخدم المياه في أشياء كثيرة مثل: طهي الطعام والشراب 
واالستحمام وغسل األطباق وتنظيف المنزل. ما االستخدامات 

األخرى للمياه في رأيك؟

الدرس

3

99 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

فكر في مصادر المياه ثم أجب فن األسئاة اآلتية ثم ارسم صورا تو ح أفكارك.

المياه مصادر 

أين تجد الحيوانات مياه للشرب؟

كيف يروي المزارعون حقولهم؟

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات
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يقوم التالميذ بما يلي: تطبيق ما فهموه  ن ملادر المياه  :ث استخداماتهم الاياتية ل:مياه.

يقوم المعلم بما يلي: مفاقشة التالميذ في إجابات األسئ:ة بعد االنتهاء مفها. من المتوقع وجود اختالا في إجابات التالميذ.

م:اوظة ل:مع:مل يمكن أن تخت:ف إحدى اإلجابات  ن إجابات الزمالء المجاورين. الهدا هو التأكد من فهم التالميذ إلدارل المياه. بمعفث 
آخر، يجب  :ث اإلنسان توصيل المياه إلث األماكن التي في حاجة إليها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

5. يقول المعلم ما يلي: سنجري تجربة لنتعلم أكثر عن إدارة المياه التي نشربها. دعونا نتابع مجرى مياه المطر إلى أن تخرج 
من الصنبور في بيوتنا.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة بداية المجرى )المطر(  :ث جانب السبورل و :ث الجانب اآلخر نهاية المجرى )اللفبور(. رسم خط بين 
االثفين.

يقول المعلم ما يلي: أين تذهب مياه المطر بعد سقوطها من السماء؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار أحد التالميذ ليبدأ المفاقشة، ومن ثم البدء في المشاركة السريعة حتث تستفثد األفكار. مسا دل التالميذ 
 :ث ترتيب األماكن بشكل صايح.

م:اوظة ل:مع:مل يمكن أن تفتهي بقائمة مكتوب  :يهال مطر  نهر  ]شيء ما،  قد تترك فراًغا[  صفبور مفزلي. سيتيح الثراغ 
المتروك قبل ك:متي صفبور مفزلي تقديم فكرل ماطة تفقية المياه ونظام األنابيب الذي يوصل البيت بالماطة. قد تتضمن القائمة في بعض 

المفاطق بئًرا أو ملدًرا/مكاًنا آخر يوفر المياه.

يقوم التالميذ بما يلي: الرد بأفكار.

6. يقول المعلم ما يلي: ال نشرب المياه مباشرةً من النهر أو من المصادر الطبيعية األخرى؛ إذ يجب أن نتأكد أنها آمنة للشرب؛ 
ولذا نصمم أنظمة لتنقية المياه. سنتعرف اليوم على بعض طرق تنقية المياه لتصبح آمنة للشرب. افتحوا كتاب التلميذ على 

صفحة "تنقية الماء" واقرءوا اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: سنعمل في مجموعات إلجراء هذه التجربة، ال تنسوا تبادل األدوار والعمل مًعا. قبل أن ننتقل إلى أماكن 
إجراء التجربة، سأقرأ إرشادات كل تجربة بصوت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ إلث مجمو ات صغيرل من خمسة تالميذ إلث سبعة، وذلك حسب  دد المست:زمات التي أ دها 
مسبًقا. قراءل التع:يمات من البطاقات التي أ دها قبل بداية الدرس )الفص موجود في بداية الدرس(. تمثيل الخطوات أثفاء القراءل.

يقول المعلم ما يلي: هل لديكم أي سؤال عما ستقومون به في أماكن إجراء التجربة؟

يقوم المعلم بما يلي: التوايح إذا لزم األمر، ومن ثم توجيه التالميذ إلث أماكن إجراء التجربة. إرشاد التالميذ إلث تسجيل مالحظاتهم 
في كتاب التالميذ أثفاء استكمال التجربة.  :ث المجمو ات إجراء التجربة باستخدام أنظمة التفقية الفالثة. إيقاا التجربة لتوايح 

اإلرشادات وإجراء التجربة  :ث الفاو المط:وب.

يقوم التالميذ بما يلي: إجراء التجربة وتسجيل مالحظاتهم.

7. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "ماذا نستنتج من التجربة؟". تعاونوا مع مجموعاتكم لإلجابة عن 
األسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: متابعة التالميذ أثفاء  م:هم ومسا دتهم إذا لزم األمر.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون مع مجمو اتهم الستكمال اللثاة.

يقول المعلم ما يلي: لنَر ماذا استنتجتم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ من مجمو ات مخت:ثة ليشاركوا مالحظاتهم واستفتاجاتهم.

م:اوظة ل:مع:مل لم يختِف م:ون الطعام بعد استخدام أنظمة التفقية، وهذا يشير إلث أن الشوائب ال ُتزال جميعها من الماء. حيى ستفثذ أي 
شوائب حجمها أصغر من فتاات نظام التفقية. فثي أنظمة التفقية الاقيقية، تفثذ م:وثات كيميائية وبعض البكتيريا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  8. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.
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ل ملحظاتك.  اتبع اإلرشادات في كل خطوا وسّجِ

الماء تنقية 

كيف كان شكل المياه قبل عملية التنقية؟ 

ح ملحظات حول نقاء المياه بعد فماية التيقيةالمرّشِ

حصى

رمال

ورقة ترشيح 
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أجب فن األسئاة مستعيًيا بالمعاومات التي سجاتها خلل التجربة. 

التجربة؟ من  نستنتج  ماذا 

ح لتنقية المياه؟ من خالل التجربة، ما أفضل مرّشَ

هل أزال أحد المرشحات مكسب لون الطعام؟

التثكير الفاقد
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يقول المعلم ما يلي: شكًرا على اجتهادكم اليوم خالل التجربة. رجاًء، الزموا مجموعاتكم وشاركوا ما لديكم من أفكار عن عمل 
أنظمة التنقية المختلفة. وناقشوا زمالَءكم في الشوائب التي أزالتها أجهزة التنقية من المياه. حاولوا أن تجدوا مًعا إجابة لسبب 

إزالة بعض الشوائب من المياه، بينما تظل بعض الشوائب األخرى عالقة فيها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: سنتعرف أكثر خالل الدرس القادم عن النهر وتأثيره فينا.
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نظرل  امة الدرس 4

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا الدرس السابق بالحديث عن جودة المياه. واآلن، لنستعرض ما تعلمناه من تجربة تنقية المياه. من 
يريد أن يبدأ المناقشة؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ ليبدأ المفاقشة. تشجيع التالميذ  :ث إطالق العفان ألفكارهم بايى ال يقتلر تثكيرهم  :ث ما 
شاهدوه خالل التجربة. مفاًلل ال نرى الكفير من المواد الكيميائية في المياه بالعين المجردل. إرشاد التالميذ إلث أن المياه الم:وثة غير آمفة 

ل:شرب.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2.يقول المعلم ما يلي: أحسنتم استعراض تجربة تنقية المياه. ما مصدر أغلب مياه الشرب؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

ل الاوار اآلتي حسب مفطقتك، فمفاًلل تادث  ن الملدر األساسي لمياه الشرب إذا لم يكن نهر الفيل هو الملدر  م:اوظة ل:مع:مل  ّدِ
األساسي.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، فنهر النيل هو أحد المصادر المهمة في مجتمعنا. لذا علينا العمل في سبيل الحفاظ على 
مياه النيل؛ ألننا بحاجة إلى مياه نظيفة وآمنة للشرب، والطهي، والتنظيف، كما أن اإلنسان ليس وحده من يعتمد على نهر النيل. 

هل تذكرون صديقينا نور وحسام؟ سيحكيان لنا اليوم قصة ممتعة. رجاًء، افتحوا صفحة "زائر في مدرستنا". اقرءوا اإلرشادات 
بصوت منخفض، وبعدها اقرءوا القطعة مع زميل مجاور. سنتناقش في القطعة بعدما تنتهون من القراءة.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل القطعة مع زميل مجاور وواع دائرل حول الك:مات التي لم يعرفوها.

يقوم المعلم بما يلي: استعراض الك:مات التي لم يعرفها التالميذ وتاديًدا ك:مة "مائي". التريى و دم استعراض  بارل " الم األحياء 
المائية" خالل مفاقشة القلة حتث يتمكن التالميذ من تخمين معفث العبارل مستعيفين ب:ماات من السياق. مفاقشة القلة ل:تأكد من فهم 

الفص وإلجراء تقييم تكويفي. الرجوع إلث القلة لتواياها ومراجعتها إذا لزم األمر. يمكن أن تتضمن األسئ:ةل
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اقرأ القصة و ع دائرا حول الكامات التي ال تعرفها.

مدرستنا في  زائر 

الدرس

4

كان نور وحسام في طريقهما إلى المدرسة، وشاهدا سيدة تتحدث مع 
معلمتهما خارج المدرسة. نظرت المعلمة إليهما وقالت:

"صباح الخير، ُأعرفكما بعالمة األحياء البحرية، الدكتورة نورا. جاءت اليوم 
لُتعرفنا على الكائنات التي تعيش في نهر النيل."

قالت الدكتورة نورا: "صباح الخير يا صغار". رفعت الدكتورة نورا هاتفها 
 ونظرت إليهما وقالت: "السالحف خجولة جًدا."

هل شاهدتم سلحفاة ذات صدفة لينة من قبل؟". نظرت نور وحسام إلى 
الصورة. 

أجابت نور ومعها حسام: "هذا مذهل". فهما لم يشاهدا سلحفاة بهذا 
 الحجم الكبير.

قال حسام: "يا لها من سلحفاة ضخمة."

تساءلت نور وقالت بصوت عاٍل:"هل تَعض السلحفاة؟"

أجابت الدكتورة نورا: "ال، ال تَعض". ابتسمت الدكتورة نورا وقالت: 
"سنتعرف الكثير من األحياء المائية في درس اليوم."

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
اكتشاا ما يقوم به  الم األحياء المائية.  
استكشاا الفظام البيئي المائي في نهر   

الفيل.
فهم أهمية توفير مياه بجودل  الية.  
واع خطة ل:اثاظ  :ث نظافة ملادر   

المياه الما:ية.

تجميع صور لايوانات ملرية تعيش في نهر الفيل أو بالقرب 
مفه. للق صور ت:ك الايوانات في أرجاء الثلل ليشاهدها 

التالميذ.

مائي  
 الم األحياء المائية  
الفظام البيئي  
حيوان زاحف  

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتكون

التواصلل
حسن االستماع.  
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من الزائر الجديد؟  
ما الذي يقوم به  الم األحياء المائية برأيكم؟ لماذا تعتقدون ذلك؟  
ما الذي يميز الس:اثال الظاهرل في اللورل  ن غيرها؟  
ما السؤال الذي تريدون طرحه  :ث الدكتورل نورا إذا زارتفا؟  

3. يقول المعلم ما يلي: نهر النيل هو موطن السلحفاة ذات الصدفة اللينة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن نوعية 
مياه نهر النيل مهمة للسالحف.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: نعرف أن نوعية المياه أمر مهم لنا، فمياه الشرب مصدرها نهر النيل. ونعرف كذلك أن نوعية المياه مهمة 
ا لكائنات أخرى؟ من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "النظام البيئي  للسالحف. أتساءل هل تعد نوعية المياه أمًرا مهّمً

المائي في نهر النيل". قراءة اإلرشادات. سنقرأ القصة مًعا بصوت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لقراءل الثقرل بلوت  اٍل. االستعداد لمسا دل التالميذ في قراءل أسماء الايوانات إذا لزم األمر، 
والتأكيد  :ث أن القراءل طريقة رائعة ل:تعرا  :ث ك:مات جديدل.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل الثقرل مع زمالئهم.

م:اوظة ل:مع:مل اع في ا تبارك قراءل الفص بلوت  اٍل، وذلك حسب مستوى القراءل لدى تالميذك.

يقوم المعلم بما يلي: الاديى  ن الايوانات المذكورل في القطعة. سؤال التالميذ  ن ك:مات الفص الجديدل التي واعوا دائرل حولها مع 
كتابة ت:ك الك:مات  :ث السبورل. التأكيد  :ث فكرل أن جميع الايوانات تعتمد  :ث الفهر لتبقث  :ث قيد الايال.

يقول المعلم ما يلي: مذهل! عرفنا أن العديد من األسماك، والطيور، وحيوانات أخرى تعتمد كذلك على نهر النيل لتبقى على 
قيد الحياة. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن نوعية المياه مهمة لتلك الحيوانات.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

4. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نتابع نقاشنا، دعونا نتوقف قلياًل لنتعرف على كلمة "مائي". شاهدنا هذه الكلمة في موضعين 
حتى اآلن. برأيكم ماذا تعني هذه الكلمة؟ ليلتفت كل منكم إلى زميلكم المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار الق:يل من التالميذ أو مجمو ات ثفائية ليشاركوا ما فهموه من ك:مة "مائي"، وبعد ذلك بدء مفاقشة لتاديد 
تعريف ل:ك:مة )مع تلايح المع:ومات إذا لزم األمر(. كتابة التعريف الذي اتثق  :يه التالميذ  :ث السبورل حتث يكتبوه.

يقول المعلم ما يلي: لنتحدث عّما تعلمناه اليوم. افتحوا صفحة "المفردات: مائي" هذه المرة سنسجل جميًعا التعريف الذي 
اتفقنا عليه. وبعدها سنكمل ما تبقى من مخطط األفكار.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال صثاة "المثردات".

5. يقول المعلم ما يلي: خالل الدروس القليلة السابقة، تعلمنا كثيًرا عن ضرورة وجود مياه بجودة عالية. فبصفتنا أفراًدا في 
المجتمع، نستطيع جميًعا أن نؤدي دورنا في الحفاظ على نظافة المياه. فبصفتكم تالميذ، هل تستطيعون اقتراح طرق للحفاظ 

على نظافة المياه؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: مفاقشة طرق يمكن ل:تالميذ من خاللها الاثاظ  :ث نظافة المياه. تسجيل أفكار التالميذ  :ث السبورل أو  :ث ورق 
مخططات. قد تتضمن بعض األفكارل

تجُفب رمي القمامة في األماكن العامة.  
المسا دل في إزالة القمامة من الجوار.  
تكوين مجمو ة مهمتها إزالة الفثايات من الفهر أو المفطقة القريبة مفه.  
تجُفب إلقاء أي شيء أو سكبه في الباّلَ ات )في المجتمعات العمرانية(.  
تجُفب إلقاء أي شيء داخل المرحاض )مفل األكياس البالستيكية أو الضمادات(.  
التخ:ص اللايح من المواد الكيميائية التي نستخدمها يومّيًا )مفل الطالءات(؛ إذ يجب أاّل ن:قيها في باّلَ ات األحواض.  

يقول المعلم ما يلي: هل تستطيعون اقتراح طرق تساعد الكبار واألنشطة التجارية على الحفاظ على نظافة المياه؟

يقوم المعلم بما يلي: مفاقشة طرق يمكن ل:مواطفين اآلخرين من خاللها الاثاظ  :ث نظافة المياه. قد تتضمن بعض األفكارل
التخ:ص اللايح من المواد الكيميائية التي نستخدمها يومّيًا )مفل مبيد الاشائش الضارل ومبيد الاشرات(. تجُفب   

سكب أي شيء داخل الباّلَ ات أو المراحيض.
تجُفب سكب الدهون أو المواد الكيميائية داخل بال ة المطبخ.  
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اقرأ اليص و ع دائرا حول الكامات التي ال تعرفها.

النيل نهر  في  المائي  البيئي  النظام 

يعتبر نهر النيل موطن أنواع كثيرة من األسماك مثل: البياض النيلي 
والسمك البلطي والقراميط وسمك النمر )المبروكة(. بعض األسماك 

ا، وقد يكون حجمها أكبر من حجمك. صغيرة وبعضها كبيرة جّدً

يعيش الثعبان الشوكي في نهر النيل، وهو سمكة ولكنها تشبه 
الثعبان.

تعيش أنواع كثيرة من الزواحف بالقرب من نهر النيل، حيث تعيش 
التماسيح في نهر النيل. تتغذى التماسيح على األسماك والطيور 

والضفادع وحيوانات أخرى تعيش في نهر النيل. 

هل تعرف حيوانات تعيش في نهر النيل؟
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أكمل المخطط باستخدام تعريف المفردات الجديدا.

مائي  المفردات: 

الرسم التوضيحيالتعريف

جملة تحتوي على المفردات الجديدة

الكلمة الجديدة::

التواصل
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تجفب إلقاء الفثايات اللفا ية في الفهر.  

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! لنفكر أكثر فيما يمكننا فعله ونضع خطة. فالخطة هي الخطوة األولى لبدء العمل. 
من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "خطتي للحفاظ على نظافة المياه". وتابعوني وأنا أقرأ اإلرشادات.

ر في طرق للحفاظ على نظافة المياه في منطقتك. ثم. ِصف خطتك وارسمها. يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: فّكِ

يقول المعلم ما يلي: استعينوا بـ وقت التفكير لتفكروا بصفتكم أفراًدا صالحين في المجتمع فيما يمكنكم فعله للحفاظ 
على نظافة المياه. اكتبوا خططكم على السطور، وارسموا صورة توضح أفكاركم في المربع باألسفل. إذا كانت لديكم أي أسئلة، 

فارفعوا أيديكم وسأقدم لكم المساعدة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة خططهم وتواياها برسومات.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍا ل:تالميذ ليتوص:وا إلث أفكار، ويكتبوها، ويوااوها برسومات. تذكير التالميذ أن بإمكانهم 
االستعانة بقائمة الثلل كمرجع لهم إذا واجهوا صعوبة في التوصل إلث أفكار.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: يبدو أنكم توصلتم إلى أفكار رائعة بشأن الحفاظ على نظافة المياه. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا 
خططكم. تأكدوا أنكم فهمتم خطط بعضكم البعض. فكروا في سؤال واحد على األقل لتطرحوه على الزميل المجاور فيما يخص 

خطته، واستمعوا إلى اإلجابة جيًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الخطط ومفاقشتها.

يقول المعلم ما يلي: سنتعرف خالل الدرس القادم على الجهود المبذولة للحفاظ على المياه. يمكنكم أن تعرضوا لعائالتكم 
خططكم للحفاظ على نظافة المياه وتستمعوا إلى آرائهم بشأن أفكاركم.
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المياه نظافة  على  للحفاظ  خطتي 
ر في طرق لايفاظ فاف نظافة المياه في ميطقتك. ثم ِصف خطتك وارسمها.   فّكِ
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نظرل  امة الدرس 5

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا في الدرس السابق عن أهمية توفير مياه بجودة عالية. دعونا نتذكر مًعا سبب أهمية توفير مياه 
بجودة عالية.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ ليدير المفاقشة. تشجيع التالميذ  :ث ت:خيص أكبر  دد من األسباب وراء أهمية توفير مياه بجودل 
 الية. التأكد من أن التالميذ يتذكرون أن اإلنسان والايوان ك:يهما بااجة إلث المياه ل:شرب، فالمزار ون ياتاجون إلث رّي المالول، 

بيفما تعيش بعض الايوانات في المياه وبعضها يتفاول الفباتات والايوانات التي تعيش في المياه، وهكذا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2.يقول المعلم ما يلي: تحدثنا كثيًرا عن المياه كأحد الموارد. فاإلنسان يستخدم المياه في أنشطة كثيرة، مثل الشرب، والطهي، 
واالستحمام. كما عرفنا في بداية العام أن اإلنسان يؤثر في البيئة المحيطة به. لنتأمل المدن الكبيرة والصغيرة، في رأيكم، كيف 

يتأثر مصدر المياه بعدد األشخاص المستخدمين له؟

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ  :ث إثراء مفاقشة حول تأثير  دد السكان في ملدر المياه. إذا كان تركيز التالميذ مفلًبا  :ث 
جودل المياه، فايفها يثتح المع:م حواًرا يدور حول كمية المياه المستخدمة.

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة تأثير  دد السكان في ملادر المياه.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنطبق هذه األفكار على أنفسنا. أتساءل: في رأيكم، هل يزيد عدد السكان في مصر أم ينقص؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى البيانات حتى نعرف اإلجابة. من فضلكم افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "زيادة سكان مصر". 
اقرءوا اإلرشادات وانظروا إلى الرسم التوضيحي للحظة وبعدها سنتناقش مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل اإلرشادات واالطالع  :ث الرسم التواياي.

يقوم المعلم بما يلي: مفاقشة الرسم التواياي. إيضاح الرسم البياني ل:تالميذ  ن طريق شرح المع:ومات الواردل في العفوان، 
والماورين، ومثتاح الال. التأكد من أن التالميذ يثهمون أن القيم الظاهرل في الرسم البياني تعرض  دد سكان ملر خالل السفة 

المدرجة. توايح أن كل كوب من المياه يرمز إلث 10 ماليين شخص وكل 2/1 كوب يرمز إلث 5 ماليين شخص.  :ث التالميذ االستعانة 
بالرياايات الذهفية لتاديد  دد السكان التقريبي خالل كل سفة )مفاًلل العد بالعشرات(. تذكير التالميذ أن ما يقومون به ما هو إال تخمين 

ل:عدد و وًاا  ن العدد الاقيقي. قد تتضمن نقاط المفاقشةل
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الدرس

5

انظر إلف المخطط أثياء المياقشة الجمافية، ثم أجب فن األسئاة.
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مفتاح الحل
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تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
استخراج نمط من مخطط البيانات.  
تاديد طرق ل:اثاظ  :ث المياه والطاقة.  

اع ورق مخططات فارًغا باجم كبير  :ث الاائط في مخت:ف 
أرجاء الثلل بايى يكون أمام كل مجمو ة - تقريًبا خمسة 

تالميذ إلث سبعة - ورقة.

الاثاظ  
الموارد الطبيعية  

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتكون

التواصلل
حسن االستماع.  
مهارات القراءل، والكتابة،   

والتواصل غير ال:ثظي.
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استفباط أفكار التالميذ  ن الفمط الظاهر في البيانات ) دد السكان في زيادل(.  
هل لديفا دليل  :ث أن  دد السكان في ملر سيقل؟  

م:اوظة ل:مع:مل قد يكون التالميذ  :ث دراية بمعفث الم:يون، لكفهم لم يدرسوا  دًدا كبيًرا كهذا في درس الرياايات. لكي تا:ل الرسم 
ز  :ث األ داد التي ترمز إليها األكواب )مفلل 25 خالل  ام 1960( والحظ أن األ داد "ترمز إلث" الماليين.  :ث التالميذ إدراك  البياني، رّكِ

ا، وبعدها يقارنون األ داد بالطريقة التق:يدية إليجاد العدد األكبر واألصغر. أن "الم:يون"  دد كبير جّدً

يقوم التالميذ بما يلي: تا:يل الرسم التواياي وت:خيص البيانات الموااة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم قراءة الرسومات التوضيحية. استعينوا بمناقشتنا لتساعدكم في إجابة األسئلة الواردة في كتاب 
التلميذ.

يقوم المعلم بما يلي: جعل التالميذ يعم:ون بمثردهم حتث يمكفهم تقييم قدرتهم  :ث قراءل المع:ومات الواردل في الرسومات التواياية 
في البداية، أو جع:هم يعم:ون مع زميل مجاور إذا كان العديد من التالميذ يواجهون صعوبة في تثسير الرسم البياني.

يقوم التالميذ بما يلي: إجابة األسئ:ة الواردل في كتاب الت:ميذ.

يقول المعلم ما يلي: بما أن عدد السكان في مصر يزداد، فأنا أتساءل ما الذي سيحتاجون إليه للعيش. ما بعض األشياء التي 
سنحتاج إليها من أجل أن يعيش مواطنونا؟

يقوم المعلم بما يلي: إدارل حوار  ن الموارد التي سفاتاج إليها. قد تتضمن بعض األفكارلالسكن، والطعام، والمياه. قد يثكر التالميذ 
في العديد من األشياء األخرى. فضاًل  ن السماح بكافة اإلجابات المفطقية.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، كيف سيؤثر العدد المتزايد للسكان في مصر على إمدادات المياه؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

ا وتتضمن المياه. يقول المعلم ما يلي: لنقم بـ العصف الذهني لكتابة قائمة باألشياء التي نقوم بها يومّيً

يقوم المعلم بما يلي: كتابة األفكار  :ث السبورل. تشجيع التالميذ  :ث التثكير في أفكار غير تق:يدية )الشرب، والطهي، واالستامام( 
والتثكير في أنشطة أخرى، بما فيها  :ث سبيل المفال ال الالر، تفظيف األسفان، وري الفباتات، وغسيل المالبس، وغسيل األطباق، 

وتفظيف المرحاض، باستخدام مفتجات ملفو ة خالل  م:ية تستخدم المياه، وهكذا.

يقوم التالميذ بما يلي: العصف الذهني لالستخدامات الشائعة ل:مياه.

ا. وبما أن عدد السكان يزداد، سيكون من المهم أاّل نهدر المياه،  يقول المعلم ما يلي: إننا بالفعل نستخدم الكثير من المياه يومّيً
ألننا نريد ضمان وجود مياه كافية ليستخدمها الجميع عند الحاجة. هيا نستغل وقت التفكير للتفكير في كل هذه األنشطة التي 

كتبناها على السبورة. فّكروا في طريقة يمكنكم من خاللها المساعدة في الحفاظ على المياه.

يقوم التالميذ بما يلي: وظثال وقت التفكير ل:تثكير في طرٍق ل:اثاظ  :ث المياه.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور واحصلوا على تغذية راجعة. وبعد ذلك، اكتبوا أفكاركم في كتاب التلميذ في 
صفحة "طرق الحفاظ على المياه".

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار، وتفقياها ثم تسجي:ها.

يقوم المعلم بما يلي: تفظيم التالميذ في مجمو ات مكونة من خمسة إلث ستة تالميذ.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا أفكاركم عن توفير المياه مع مجموعتكم. عندما تنتهي مجموعتكم من المشاركة، سجلوا فكرة 
واحدة طرحها شخص آخر وأعجبتكم.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة بضع دقائق ل:تالميذ لمشاركة أفكارهم في مجمو ة صغيرل. مفح كل مجمو ة ورقة فارغة حتث يتمكفوا من 
تفظيم أفكارهم الجما ية قبل الكتابة  :ث ورق المخططات.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم في مجمو ات.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم مًعا بكتابة قائمة بأفكار عن طرٍق لتوفير المياه. اكتبوا قائمة بأفضل األفكار التي طرحتها 
مجموعتكم على الورقة التي أعطيتها لكم للتو. سنتشارك مع المجموعة بالكامل عندما تكونون جاهزين. إذا طرح اثنان منكم 

نفس الفكرة، فاكتبوا الفكرة مرة واحدة فقط في القائمة.

يقوم التالميذ بما يلي: تجميع قوائم المجمو ة.
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استعن باإلجابات التي توصات إليها في المياقشة الجمافية لإلجابة فن هذا السؤال.

المياه على  الحفاظ  طرق 

فكرتي:

فكرة زميل أعجبتني:

كيف نيافظ فاف المياه في حياتيا اليومية؟
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يقول المعلم ما يلي: لديكم اآلن قائمة المجموعة، اختاروا واحًدا منكم لكتابة القائمة على ورق المخططات. استمروا في 
المجموعات عندما تنتهون من الكتابة حتى يمكنكم طرح أفكاركم على الفصل بأكمله.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار ت:ميذ واحد لكتابة قائمة المجمو ة  :ث ورق المخططات وإرسال هذا الت:ميذ ل:قيام 
بذلك.

يقوم المعلم بما يلي: جعل الت:ميذ يقرأون األفكار الموجودل في قائمتهم بلوٍت  اٍل. وكتابة األفكار الجديدل والمتميزل التي ُتذكر في كل 
مرل  :ث السبورل.

يقول المعلم ما يلي: رائع! انظروا إلى كل األفكار الجيدة التي فّكرنا فيها عن طرق توفير المياه في حياتنا اليومية.

يقوم المعلم بما يلي: قراءل القائمة التي ُجّمعت من الثلل بالكامل بلوٍت  اٍل.

م:اوظة ل:مع:مل اهتم باختيار فكرل واحدل مع الثلل حتث يمكن إنجازها في المدرسة وتفثيذها مًعا بشكٍل دوري.

3. يقول المعلم ما يلي: أتمنى أن تتذكروا بعض هذه األفكار وأن تشاركوها في المنزل. تحّدثنا كثيًرا عن المياه كمورد. وكذلك 
الطاقة مورد. تحتاج أجسامنا إلى الطاقة لنستطيع العيش، والجري، واللعب. من يتذكر من أين نأتي بالطاقة ألجسامنا؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم )الطعام الذي نأك:ه ونشربه(.

يقول المعلم ما يلي: نحتاج أيًضا إلى الطاقة إلنتاج الكهرباء للتكنولوجيا واآلالت الُمستخدمة في حياتنا. تشبه الكهرباء المياه، 
فهي مصدر من المهم الحفاظ عليه وعدم إهداره. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "استخدام الكهرباء في 

المنزل". اقرءوا اإلرشادات واتبعوها.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل اإلرشادات واتبا ها.

يقول المعلم ما يلي: ما األنشطة التي نقوم بها كل يوم وتستهلك الكهرباء؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ واحد لبدء المفاقشة باستخدام عصّي األسماء. كتابة قائمة باإلجابات  :ث السبورل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تشّكل هذه القائمة نقطة بداية جيدة. واآلن، هّيا نفكر في طرٍق للحفاظ على الكهرباء عندما نقوم بكل هذه 
األنشطة — أو عندما ال نقوم بها(. على سبيل المثال، إضاءة المصابيح في المنزل الذي يعمل بالكهرباء. يمكننا الحفاظ على 

الكهرباء بإغالق المصابيح عندما ال يتواجد أحد في الغرفة. هل يمكنكم التفكير في طرٍق أخرى للحفاظ على الكهرباء؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لإلجابة حتث تفثد أفكارهم. قد تشمل المواو اتل
إغالق الت:ثاز  فدما تثرغ من المشاهدل.  
مشاهدل الت:ثاز أو ألعاب الثيديو ألقل من سا ة.  
تع:يق المالبس لتجف.  
استخدام المراوح بداًل من تكييف الهواء.  
فتح باب الفالجة وإغالقه بسر ة.  

يقول المعلم ما يلي: يا لها من أفكار رائعة! هيا نضع خطة لبعض األشياء التي يمكننا القيام بها للحفاظ على الموارد من خالل 
تجنب إهدار الكهرباء. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "خطتي للحفاظ على الطاقة". لنقرأ التعليمات مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ لقراءل التع:يمات.

يقول المعلم ما يلي: لدينا على السبورة قائمة باألنشطة التي تستخدم الكهرباء. يمكنكم اختيار بعض من هذه األنشطة أو 
يمكنكم اختيار أنشطة أخرى تعتقدون أنها تستخدم الطاقة. وبعد ذلك، ينبغي عليكم التفكير في طريقة للحفاظ على الكهرباء 

في هذا النشاط. فهل لديكم أي أسئلة؟

يقوم المعلم بما يلي: اإلجابة  ن أي أسئ:ة. التجول في أرجاء الثلل أثفاء  مل التالميذ لمعرفة ما إذا كان هفاك المزيد من األسئ:ة 
الُمفارل.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل  :ث خطة ل:اثاظ  :ث الكهرباء.

يقول المعلم ما يلي: وضعتم اآلن خطة للحفاظ على الكهرباء، شاركوها مع زميل مجاور. إذا اخترت أنت وزميلك نفس األنشطة، 
فهل فكرتم في طرق مختلفة للحفاظ على الكهرباء؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة خطط ل:اثاظ  :ث الكهرباء.

111

WHO AM I?
CHAPTER 1

الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

انظر إلف صورا الميزل، و ع دائرا حول األماكن التي ُتستخدم فيها الكهرباء.

المنزل في  الكهرباء  استخدام 
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تخيل أنك تعمل في وزارا البيئة وطاب ميك أحد األشخاص كتابة قائمة بطرق اليفاظ فاف الطاقة. 
اكتب في العمود األول األنشطة التي نستخدم فيها الطاقة. وفي العمود الثاني، اكتب طريقة لايفاظ فاف 

الطاقة خلل ممارسة هذا اليشاط. 

الطاقة على  للحفاظ  خطتي 

طرق اليفاظ فاف الطاقةاليشاط

التواصل
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4. يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم معًا على نحوٍ رائع. أنتم تعرفون كثيرًا كيف تكونون أفرادًا فاعلين في المجتمع 
بالحفاظ على المياه والطاقة. فالحفاظ على الموارد أمر مهم للغاية. يدرس الكثير من العلماء في أنحاء العالم طرًقا للحفاظ 

على المياه والطاقة. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "دور التكنولوجيا في الحفاظ على الطاقة". سنقرأ 
اإلرشادات وسنقرأ المقطع بصوٍت عاٍل مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لقراءل المقطع بلوٍت  اٍل.

يقوم التالميذ بما يلي: متابعة القراءل أثفاء قراءل الزمالء بلوٍت  اٍل.

يقوم المعلم بما يلي: مفاقشة التالميذ في مشكالت الفثايات البالستيكية في البيئة والمساهمة المهمة التي قامت بها  زل  بد الاميد 
فياض في إ ادل استخدام الفثايات البالستيكية في الوقود الايوي.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: هل تصدقون أن يكون لتلميذ كل هذا التأثير؟ فكرتم اليوم في طرق لتحسين مجتمعنا من خالل الحفاظ 
على المياه والطاقة. من فضلكم ناقشوا زمالَءكم المجاورين عن كيفية الحفاظ على الموارد في بيوتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم في مجمو ات.

يقول المعلم ما يلي: أتمنى أن تناقشوا مع عائالتكم طرق الحفاظ على الموارد. في الدرس التالي، سنبدأ بالعمل على تصميم 
مشروع "شاِرك".
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اقرأ اليص و ع دائرا حول الكامات التي ال تعرفها.

الطاقة على  الحفاظ  في  التكنولوجيا  دور 

النفايات البالستيكية هي إحدى المشكالت التي تعاني منها البيئة؛ ألن األكياس والزجاجات البالستيكية التي نستخدمها ستبقى 
على حالتها حتى 1000 سنة، وهذه المدة تزيد 10 مرات عن العمر الطبيعي لإلنسان. لكن ماذا لو أعدنا تدوير بعض هذه 

الزجاجات أو أعدنا استخدامها؟ 

عرضت فتاة مصرية اسمها عزة عبد الحميد فياض فكرة رائعة في هذا الموضوع. ابتكرت عزة طريقة للحصول على الوقود من 
البالستيك. ونستطيع استخدام هذا الوقود لتشغيل السيارات. 

ساعدت فكرة عزة على حل مشكلتين، هما: التخلص من النفايات البالستيكية وتوفير مصدر للطاقة.
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نظرل  امة الدرس 6

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس السابق، ناقشنا كيفية الحفاظ على المياه والطاقة. دعونا نتذكر بعض طرق الحفاظ على 
الموارد التي يتبعها بعض أفراد المجتمع الجيدين.

يقوم المعلم بما يلي:  رض اقتراح واحد من أجل المشاركة السريعة ألفكار التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: في مشروع "شاِرك" لهذا الفصل ستعملون كمخططين للمدينة. سنعمل في مجموعات لتصميم وبناء 
نموذج لمدينة. كل مجموعة ستكون مسئولة عن جانب معين في المدينة. الجزء المهم في المشروع هو كيف تساهم األجزاء 

المختلفة في المدينة في الحفاظ على المياه والكهرباء. ستقدم كل مجموعة عرًضا عن كيفية مساهمة كل جزء في المدينة في 
تحقيق هذا الهدف. تبدو خطوات هذا العمل متعددة ، ولكن سنعمل عليه خطوة بخطوة. سيكون شيًئا ممتًعا. ارفعوا اإلبهام إلى 

أعلى إذا كنتم متحمسين لتصميم وبناء مدينة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: قبل بدء العمل، دعونا نلقي نظرة على التقييم الذي سنستخدمه في مشروع "شاِرك" هذا. انتقلوا إلى 
صفحة "أقّيم نفسي". في آخر هذا الفصل. تابعوا القراءة معي أثناء المراجعة.

يقوم المعلم بما يلي: توجيه التالميذ من خالل االستعانة بالتوقعات الموااة في التقييم. أجب  ن األسئ:ة التي تظهر.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نقسم العمل الذي ستقوم به كل مجموعة في مشروع "شاِرك".

م:اوظة ل:مع:مل لبقية العمل في مشروع "شاِرك" قسم التالميذ إلث ست مجمو ات الستكمال جوانب معيفة في المديفة. حدد لكل مجمو ة 
فئة من الثئات التالية ل:مديفة الجديدلل

الخدمات الضرورية )الشرطة، واإلطثاء، والمدارس، وغيرها(  
البفية التاتية ل:مديفة )الطرقات، والمياه، والبالو ات، والكهرباء، وغيرها(  
السكن  
الترفيه )أشياء يقوم بها األطثال(  
الاضارل )المعالم األثرية، واألماكن التاريخية، والمواقع السياحية، وغيرها كما ورد في الثلل السابق(  
األ مال التجارية الرئيسية  

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ إلث مجمو ات لبقية الدرس. حدد لكل مجمو ة مواوً ا من القائمة أ اله.
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ن اليجوم بما ُيياسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل فبارا. باليسبة لكل صف، لّوِ

نفسي أقّيم 

   

الميتوى الدراسي


أستطيع أن أوضح أهمية المياه 
والكهرباء، لكنني أواجه صعوبة 
في تحديد طرق الحفاظ عليهما.

 
أستطيع أن أوضح أهمية 

المياه والكهرباء وطرق الحفاظ 
عليهما.

  
أستطيع أن أوضح أهمية المياه 

والكهرباء وأن أذكر بالتفصيل طرًقا 
عديدة للحفاظ عليهما.

جودا األداء


واجهت صعوبة في اختيار 

المواد التي سأصمم بها معالم 
المدينة أو في استخدام تلك 

المواد.

.

 
أحسنت استخدام المواد التي 

تالئم تصميم معالم المدينة.

  
استخدمت المواد بطريقة مبتكرة أو 
بأساليب فريدة من نوعها لتصميم 

معالم المدينة.

المهارات اليياتية


 واجهت بعض الصعوبات أثناء 
العمل مع أفراد المجموعة أو 

أثناء إنهاء مهمتي. 

 
 أديُت عملي بكفاءة مع أفراد 
مجموعتي وأنجزت مهمتي. 

  
كنت قائًدا في مجموعتي وساعدت 

زمالئي على التعاون فيما بينهم وعلى 
إنجاز مهامهم. 

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
واع خطة لبفاء نموذج لمديفة.  
التثكير في كيثية ترتيب أجزاء المديفة   

المخت:ثة.

ياتاج التالميذ إلث مساحة  مل تتسع لورقة مخططات كبيرل. 
ستط:ب كل مجمو ة مسطرل.

المسودل  
التاسيفات  
الخدمات  

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات  
أقالم تاديد  
مساطر  

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتعمل

التعاونل
احترام آراء اآلخرين.  
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يقول المعلم ما يلي: لنبدأ في تصميم مدينة جديدة، لذا دعونا نفكر في مدينتنا. ناقشوا في مجموعات: ماذا تعرفون بالفعل عن 
مواضعكم المحددة في مدينتنا؟ ماذا أعجبكم في طريقة تعامل مدينتنا مع هذه الموضوعات؟

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة المواو ات الماددل المتع:قة بالمديفة الما:ية.

يقول المعلم ما يلي: ارجعوا إلى مجموعاتكم وضعوا في اعتباركم: ما هي التحسينات التي تستطيع مدينتنا القيام بها في 
المناطق المحددة؟ ما هي األشياء التي ال توجد في مدينتنا وترغبون في وضعها أثناء تصميمكم لنموذج المدينة؟

يقوم المعلم بما يلي: مفح التالميذ بعض الوقت ل:مفاقشة في مجمو اتهم ثم تسهيل إجراء حوار مع الثلل بالكامل باستخدام عصّي 
األسماء أو باتباع استراتيجية أخرى من اختيارك. كتابة قائمة بالتاسيفات التي ذكروها  :ث السبورل.

م:اوظة ل:مع:مل شجع التالميذ  :ث التثكير في تاسيفات متع:قة بطرق الاثاظ  :ث المياه والطاقة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

3. يقول المعلم ما يلي: حّقًا ستساعد هذه التحسينات مدينتنا. أوالً، قرروا ما الذي تريدون بناءه في الجزء المخصص لكم 
في نموذج المدينة. يمكن أن تقرروا بناء مبنى، أو حديقة، أو عنصر آخر مثل بحيرة، أو نهر، أو ملعب. من فضلكم افتحوا كتاب 

التلميذ على صفحة "خطتنا لتصميم نموذج مدينة". سيقرأ تلميذ من مجموعاتكم اإلرشادات بصوٍت عاٍل، بينما يقرأ بقية 
التالميذ في صمت.

يقوم المعلم بما يلي: مفح التالميذ بعض الوقت الختيار قارئ ثم قراءل اإلرشادات.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءل اإلرشادات.

يقول المعلم ما يلي: يجب تحديد عدد المباني في نموذج المدينة؛ ألن الوقت والمساحة ال يكفيان. اعملوا على عشرة معالم 
في المرة القادمة. إذا كان لديكم أكثر من عشرة أفكار، فحاولوا تسجيلها. إذا لم تتمكنوا من التفكير في عشرة أفكار، فاستعينوا 

بالقوائم السابقة في كتاب التلميذ والمخطط.

يقوم المعلم بما يلي: إ طاء كل مجمو ة مجمو ة من األوراق اللغيرل ليستخدموها كمسودل ل:تلميم.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا لتكوين قائمة بمعالم نموذج المديفة. كتابة القائمة بالكامل في كتاب الت:ميذ.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت كاٍا ل:تالميذ الستكمال القائمة. التجول حول التالميذ لمسا دتهم باستراتيجيات األفكار والتعاون إذا 
لزم األمر.

م:اوظة ل:مع:مل إذا استطا ت المجمو ات اإلتيان بأفكار مبتكرل  ن األ مال التجارية أو الخدمات العامة أو البفية التاتية أو ألي فئة 
أخرى، فهفئهم  :ث إبدا هم بداًل من توجيههم لألفكار الممكفة أو الواقعية حالّيًا. تبدأ المشاريع بوجود التثكير اإلبدا ي لت:بية االحتياجات 
االجتما ية.  را التالميذ  :ث ك:مة "مكافأل"، وشجع أفكارهم الجديدل باماس، واطرح أسئ:ة متابعة  ن كيثية تطبيق الثكرل. لالستثااة 

في الدرس، اط:ب من التالميذ مع:ًما واحًدا من المعالم العشرل ل:مديفة ليلبح "فكرل لتفظيم المشاريع أو المشروع".

يقول المعلم ما يلي: دعونا نرسم بعض المخططات لنصوغ األفكار. يمكن أن نفكر بطريقة إبداعية أكثر من خالل الصور بداًل 
من الكتابة. يجب أن يرسم كل تلميذ في المجموعة مخطًطا لمبنى أو لمعلم واحد على األقل.

يقوم التالميذ بما يلي: تخطيط األفكار.

يقول المعلم ما يلي: يجب أن نكمل خطوة مهمة في تخطيط المدينة. يجب أن نناقش حجم البنايات والمعالم األخرى وكيف 
ستتناسب مًعا. اعملوا في مجموعات لتحديد حجم المعالم من خالل رسمها بالشكل الذي سيتم تطبيقه في نموذج المدينة.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل كيف ترسم مفظًرا بسيًطا ل:خريطة من أ :ث كرسم "آثار" المباني. رسم مبفث أو اثفين  :ث السبورل كما 
تراهما من الشارع، ثم رسم مستطي:ين متجاورين ورسم خط أمامهما يرمز إلث أحد الشوارع. شرح الرؤية من أ :ث يسا د في تبين 

المساحة المتاحة في المديفة ل:مبفيين.  رض نموذج المديفة بالكامل  :ث التالميذ حتث يستطيعوا تقدير حجم كل مبفث.

يقول المعلم ما يلي: ارسموا اآلن المساحة التي سيأخذها كل عنصر في الموضوع المحدد. اكتبوا كل عنصر في خطتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: ارسموا مسودل لكل  فلر موجود في المديفة.

يقوم المعلم بما يلي: متابعة المجمو ات وتقديم المسا دل إذا لزم األمر. المرور  :ث المجمو ة التي تعمل  :ث البفية التاتية لمسا دتهم 
في اختيار المعالم المميزل مفل ماطة توليد الطاقة أو ماطة معالجة المياه أو الجسور بداًل من رسم الطرقات فقط.

يقول المعلم ما يلي: مذهل، لقد أنشأتم بعًضا من التصميمات المثيرة. سيكون من الممتع مشاهدة ما تبدو عليه المدينة عندما 
تبنونها. واآلن، سنجهز لمدينتنا. اقطعوا األشياء وأرسلوا تلميًذا واحًدا من المجموعة إلى أساس المدينة لوضع شيء في المكان 

الذي تعتقدون أنه مناسب.
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حسب المو وع الميدد لك، اكتب قائمة بعشرا أشياء يجب أن تتوفر في نموذج المديية. اكتب بجوار هذه 
األشياء الغرض ميها.  

خطتنا لتصميم نموذج مدينة

الدرس

6

الغرض ميهااألشياء

.1.1

.2.2

.3.3

.4.4

.5.5

التعاون
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يقوم المعلم بما يلي: تفظيم التالميذ، واحًدا من كل مجمو ة في المرل، ل:اضور إلث مفطقة نموذج المديفة والتجهيز ل:مباني. تشجيع 
التالميذ  :ث التثكير في األماكن، مفل المباني أو البفية التاتية، التي يجب واعها بالقرب من الفهر، والمباني التي من المفطقي واعها 
مًعا في مفطقة معيفة، وغير ذلك.  :ث سبيل المفال، قد يكون من المفطقي واع المدرسة ومركز اإلطثاء بالقرب من مجمو ة المفازل أو 

الشقق.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا لجعل جميع المباني تفاسب مفطقة المديفة.

يقول المعلم ما يلي: بينما ننهي عملنا اليوم ونستعد لأليام القليلة المقبلة، هيا نفكر في اللوازم التي سنحتاجها لبناء مدننا. 
ما األفكار التي لديكم بشأن المواد التي يمكنكم استخدامها لبناء النماذج؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار فيما يتع:ق بالمواد مفل ورق مقوى، وورق م:ون، وصفاديق، و لّي، وغير 
ذلك.

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل أفكار التالميذ، ثم تقديم ال:وازم المتوفرل بالثعل ل:تالميذ، والقيام بـ العصف الذهني ل:مست:زمات التي 
يمكن ل:تالميذ إحضارها من المفزل ل:مشاركة.

يقول المعلم ما يلي: هذه قائمة جيدة يمكننا استخدامها كلها. واآلن، هيا نخطط لمواد معينة ستحتاجها مجموعتنا ونسجلها. 
من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "قائمة المستلزمات". اقرءوا اإلرشادات في مجموعاتكم واتبعوها.

يقوم المعلم بما يلي: بيفما يعمل التالميذ، متابعة المجمو ات وتشجيعهم  :ث التثكير في إحضار المواد القاب:ة إل ادل التدوير من المفزل 
كمواد بفاء. قد تشمل األشياء التي يمكن التثكير فيها زجاجات مياه بالستيكية، أو أباريق الا:يب، وورًقا مقوى، وورًقا  ادًيا، وغير ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: إنشاء قائمة المست:زمات.

يقوم المعلم بما يلي: إ ادل التالميذ إلث مقا دهم  فدما يفتهون من إنشاء قائمة المست:زمات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم عملنا كمخططي مدن. انظروا مرة أخرى إلى قائمة المستلزمات وحددوا أي شيء يمكنكم 
إحضاره من المنزل لمساعدة مجموعتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: استعراض القائمة والتخطيط لما يمكن إحضاره.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، انزعوا هذه الصفحة من الكتاب. خذوا هذه الصفحة معكم إلى المنزل لتساعدكم على تذكر إحضار 
ما تستطيعون من المنزل حتى يمكننا البدء في بناء نموذج المدينة.
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اكتب قائمة بالمستازمات المطاوبة لتصميم نموذج المديية، ثم  ع دائرا حول األشياء التي ستيضرها 
من الميزل.

قائمة المستلزمات
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نظرل  امة الدرس 7

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

م:اوظة ل:مع:مل يجب  :ث التالميذ البدء في الدرس الذي تم اإل داد له في مجمو ات العمل.

يقول المعلم ما يلي: خططنا في درسنا السابق لألشياء التي قد تستخدمها المجموعات في بناء نموذج المدينة.. كما أنشأنا 
تصميًما وحددنا المستلزمات التي سنحتاجها في البناء. سنضيف اليوم عنصًرا آخر لتصميم المدينة. من المهم للجميع العمل 

مًعا للحفاظ على المياه والكهرباء، لذلك سنخطط اليوم جميًعا كيف يمكن لمنطقتنا المساهمة في هذا الهدف. نفكر، دعونا 
نفكر. هل يتعين على مجموعة واحدة فقط من األشخاص تحّمل مسئولية الحفاظ على المياه والكهرباء؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ ليبدأ المفاقشة ثم إجراء المناقشة السريعة ل:تالميذ اآلخرين حتث تفثد أفكارهم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يجب أن تترابط كل أجزاء المدينة للحافظ على المياه والكهرباء. بالنسبة إلى البعض منكم، قد يتخذ 
الحفاظ على الموارد شكل فكرة تصميم. على سبيل المثال، قد تقرر المجموعة المسئولة عن البنية التحتية تركيب مصابيح 

الشوارع التي تضيء عندما يحل الظالم في الليل بداًل من تحديد وقت معين لإلضاءة. وبهذه الطريقة، ستضيء المصابيح في 
فصل الصيف في وقت الحق عندما تغرب الشمس. هل يمكن ألحدكم التفكير في طريقة يمكن من خاللها للمجموعة المسئولة 

عن البنية التحتية المساعدة في الحفاظ على المياه؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة بعض األفكار.

2.يقول المعلم ما يلي: قد تفكر بعض المجموعات في حملة للتأثير في سلوك األشخاص. دعونا نلقي نظرة على مثال مًعا. من 
فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "صور تحمل رسائل". اقرءوا اإلرشادات واتبعوها، وبعدها سنتناقش.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت ل:تالميذ لدراسة الم:لق.

يقوم التالميذ بما يلي: دراسة الم:لق.

يقول المعلم ما يلي: ما الفكرة التي يعبر عنها الملصق؟

يقوم المعلم بما يلي: اختيار ت:ميذ ليبدأ المفاقشة ثم إجراء المناقشة السريعة لتشجيع التالميذ  :ث التوافق  :ث مزيد من التثاصيل، 
وتواياها وتقديمها إذا كان ذلك مفاسًبا.
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ر كيف فّبَرت هذه األماكن فن رسالتها بالصور  هذه صور من ماصق موجود في أحد األماكن العامة، فّكِ
واليصوص؟

رسائل تحمل  صور 

الدرس

7

التواصل

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
كيف يسا د الجزء الموجود في المديفة  :ث   

الاثاظ  :ث المياه والكهرباء.
تقديم تع:يقات فعالة ل:زمالء.  

تجميع  دد من الموارد المتع:قة بالاثاظ  :ث الطاقة والمياه 
التي يمكن استخدامها في الباى. قد يستعين التالميذ بموارد 

اإلنترنت مع اإلرشاد، إذا كان ذلك ممكًفا.

كتاب الت:ميذ  بيانات  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات  
أقالم تاديد  
مقص  
طالء  
ورق م:ون  
ورق مقوى  
مواد أخرى قاب:ة إل ادل التدوير   

ل:بفاء

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

األساسية المثردات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتكون

المااسبيةل
تقديم تع:يقات فعالة.  

التواصلل
حسن االستماع.  
مهارات القراءل، والكتابة،   

والتواصل غير ال:ثظي.
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: ُوجدت هذه العالمة في مطار القاهرة. وهي مثال على إحدى الطرق التي يمكن من خاللها التشجيع  على 
الحفاظ على المياه. التفتوا إلى مجموعتكم وناقشوا أفكاًرا يمكن من خاللها لمنطقتكم المساعدة في الحفاظ على المياه أو 

الكهرباء.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار في مجمو ات العمل.

يقوم المعلم بما يلي: الط:ب من أحد التالميذ من كل مجمو ة مشاركة فكرل أو اثفتين ل:مفاقشة. إذا طرحت المجمو ات أفكاًرا مشابهة، 
فشجعهم  :ث العمل مًعا في هذا الجانب من تلميم المديفة.

3.يقول المعلم ما يلي: واآلن، هيا نسجل األفكار. إذا سمعتم شيًئا من مجموعة أخرى قد يساعد في تحسين فكرتكم، فال تترددوا 
في ضمه. من فضلكم انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة "طرق الحفاظ على الموارد". سنقرأ اإلرشادات بصوٍت عاٍل مًعا.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب جملتين أو ثالًثا تعبر عن خطتك للحفاظ على المياه أو الكهرباء في 
مدينتك، وارسم صورة لخطتك.

يقول المعلم ما يلي: أواًل، قرروا مع المجموعة فكرة واحدة للحفاظ على المياه أو الكهرباء ستضمونها إلى تصميم المدينة، ثم 
اعملوا بمفردكم في كتابة خطة المجموعة ووضعها.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء الثلل لمسا دل المجمو ات  :ث اتخاذ قرارات جما ية ومسا دل التالميذ في تسجيل األفكار 
 فد الااجة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة جمل وواع أفكار بمثردهم كدليل  :ث فهمهم الخطة المقترحة بشكٍل فردي.

4.يقول المعلم ما يلي: اآلن، بما أن لدينا فكرة جيدة، هّيا نفكر في أفضل طريقة لمشاركتها. انظروا مرة أخرى إلى الملصق في 
صفحة "صور تحمل رسائل". في رأيكم، هل تم نقل اإلشارة بوضوح؟ لماذا مع بيان السبب؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة إجابات  ن الم:لق.

يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، لماذا وضع المصممون صوًرا في هذا الملصق؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: في بعض األحيان، تبرز الصور الكلمات التي نستخدمها. كما يمكنها المساعدة في جذب انتباه األشخاص 
أكثر من الكلمات. تذكروا أن هذه العالمة كانت ُمعّلقة في مطار دولي. في رأيكم، كيف قد تكون الصور مفيدة للزائرين أو 

السائحين من البلدان األخرى؟ التفتوا إلى زميل مجاور للمشاركة معه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: تساعد الصور في التواصل مع األشخاص الذين ال يمكنهم قراءة لغتنا أو التحدّث بها. سنصنع ملصًقا 
يوضح جهودنا اللحفاظ على المياه و/أو الكهرباء لنرفقه مع نموذج المدينة. يمكن أن يكون الملصق جزًءا من حملتناللحفاظ 
على الموارد كما في المثال، أو يمكنه ببساطة أن يوضح للعامة خطتنا للحفاظ على الموارد. تأّكدوا من وضع كلمات وصور على 

الملصق. انتقلوا إلى صفحة "ملصق تجريبي" الستخالص أفكار لملصق مجموعتكم.

يقوم المعلم بما يلي: قراءل التع:يمات الموجودل في كتاب الت:ميذ. توجيه التالميذ في كل خطول.

يقول المعلم ما يلي: إذا كانت لديكم أي أسئلة، فارفعوا أيديكم وسأقدم لكم المساعدة. فلنبدأ في تنظيم معلومات الملصقات.

يقوم التالميذ بما يلي: إتمام اللثاة لتجهيز الم:لق التجريبي.

يقول المعلم ما يلي: واآلن وبعد أن رتبنا أفكارنا، هيا لنشاركها مع زمالئنا. سنقوم بـ المصافحة، والمشاركة، والتحّية لنتبادل 
التغذية الراجعة حول ملصقاتنا. وفيما تقدموه من تغذية راجعة، حاولوا التركيز على مدى وضوح عرض المحتوى، ومدى ارتباط 

الصور به، وإثرائها له

يقوم المعلم بما يلي: تكرار المشاركة مرتين أو ثالث مرات حتث يت:قث التالميذ التغذية الراجعة  :ث الم:لق الُمخطط له. كتابة بعض 
من التغذية الراجعة اإليجابية التي يطرحها التالميذ  :ث السبورل كما تم سابًقا في هذا الثلل. سُتستخدم هذه التغذية الراجعة في التأمل 

الحًقا مع الثلل بالكامل.

يقوم التالميذ بما يلي: تقديم تغذية راجعة فعالة لتجهيز المسودات.

يقول المعلم ما يلي: دائًما ما يفيدكم تلقي التغذية الراجعة من اآلخرين. لقد كتبت على السبورة بعض الطرق اإليجابية التي 
شجعتم بها بعضكم بعًضا.

120

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

الصف الثاني االبتدائي

اكتب جماتين أو ثلث تعبر فن خطتك لايفاظ فاف المياه أو الكهرباء في مدييتك، وارسم صورا لخطتك.

الموارد على  الحفاظ  طرق 

سيساهم في اليفاظ فاف )المياه / الكهرباء( فن طريق:
)ضع دائرة حول أحد المقترحات(

119 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

ر كيف فّبَرت هذه األماكن فن رسالتها بالصور  هذه صور من ماصق موجود في أحد األماكن العامة، فّكِ
واليصوص؟

رسائل تحمل  صور 

الدرس

7

121 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

م أفكارك التي ستكتبها واستعن بيموذج الماصق. نّظِ

تجريبي ملصق 

صور سنستعين بها إليصال رسالتنا:

ما الذي نريد التعبير عنه؟ 

نستطيع ترشيد استهالك المياه أو الكهرباء عن طريق 

هذا الملصق ) ضع دائرة حول أحد المقترحات(: 

أ( دعاية لجهودنا                  ب( جزء من حملتنا

المسئوليةل
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يقوم المعلم بما يلي: قراءل التغذية الراجعة كوسي:ة لتشجيع التثا ل اإليجابي خالل اإليام الق:ي:ة التالية.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، لنأخذ بعض الوقت لتحديد إذا ما كنتم ترغبون في إضافة أي تعديالت بناًء على التغذية الراجعة 
التي تلقيتموها.

يقوم التالميذ بما يلي: تعاونوا مع مجمو اتكم لمراجعة المسودات.

يقوم المعلم بما يلي: السماح باوالي خمس دقائق ليتثكر التالميذ ويضيثوا التاسيفات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: عملتم جاهدين اليوم على الخطة التي يعدها الفريق للحفاظ على الماء والكهرباء وطريقة لمشاركة 
خططكم مع المجتمع. كيف استعنت بالتغذية الراجعة التي قدمها زمالؤك في كتابتك؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على عملكم مًعا على نحٍو رائع. وأتشوق إلى رؤية المدينة التي تخططون لها بينما ننشئها خالل 
الدروس التالية. ال تنسوا إحضار أي مستلزمات من المنزل قد تحتاجون إليها أو يمكننا مشاركتها.
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نظرل  امة الدرس 8

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: سننتهي اليوم من إنشاء الملصق. يمكنكم أخذ بضع دقائق لمراجعة الملصق التجريبي وصفحة التخطيط 
تحت عنوان "ملصق تجريبي". إذا وجدتم أي شيء ال يزال بحاجة إلى تغيير، فغيروه اآلن.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل في مجمو ات لمراجعة سير الدروس السابقة والتغذية الراجعة..

2. يقول المعلم ما يلي: انتقلوا إلى الصفحة التالية في كتاب التلميذ بعنوان "ملصق الحفاظ على الموارد". على الرغم من عمل 
المجموعة مًعا على التصميم، على كل منكم تصميم ملصقكم الخاص عن خطة المجموعة للحفاظ على المياه.

يقوم المعلم بما يلي: قراءل اإلرشادات بلوت  اٍل. مراجعة ماتويات الم:لق. مشاركة التوقعات ل:رسومات، بما في ذلك التثاصيل 
وال:ون والاجم. التمثيل  :ث السبورل باستخدام أحجام مخت:ثة من الاروا واللور وترتيبها بعدل أوااع  :ث صثاة ل:وصول إلث 

شكل م:لق جذاب بلرّيًا. تاديد الوقت المتاح لعمل التالميذ  :ث الم:لقات واإلشارل إلث ذلك في اإلرشادات. التفبيه  :ث التالميذ كي 
ياافظوا  :ث تركيزهم  :ث المهمة وتاميل بعضهم بعًضا مسئولية العمل الجاد.

يقول المعلم ما يلي: لدينا حوالي 15 دقيقة من وقت العمل لالنتهاء من الملصق. إذا كان لديكم أي سؤال، فارفعوا أيديكم من 
ي. فضلكم. سأكتب كلمات على السبورة للمساعدة على التهّجِ

يقوم التالميذ بما يلي: العمل بشكل مستقل إلكمال الم:لق.

يقوم المعلم بما يلي: التجول والتأكد من حلول التالميذ  :ث كل ما ي:زم ل:فجاح. جمع التالميذ مًعا مرل أخرى بإشارل من اليد.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة! سنتشارك الملصقات بعد االنتهاء من بناء نماذج لمدننا. واآلن وقد عرفنا جزًءا كبيًرا 
من مدننا، حان الوقت لجمع جميع المستلزمات لنتمكن من البدء في بناء النماذج.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارل إلث مكان مست:زمات لبفاء معالم المديفة. تقسيم التالميذ في مجمو ات إن لم يكونوا يعم:ون مًعا من قبل.

3. يقول المعلم ما يلي: قبل أن نبدأ، من المهم بالنسبة إليكم العمل بشكل جيد في مجموعاتكم واالستماع إلى أفكار بعضكم 
البعض. لنحدد عمل كل منكم داخل المجموعة. وبهذا، يستطيع كل منكم التركيز على المهمة.

121 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

م أفكارك التي ستكتبها واستعن بيموذج الماصق. نّظِ

تجريبي ملصق 

صور سنستعين بها إليصال رسالتنا:

ما الذي نريد التعبير عنه؟ 

نستطيع ترشيد استهالك المياه أو الكهرباء عن طريق 

هذا الملصق ) ضع دائرة حول أحد المقترحات(: 

أ( دعاية لجهودنا                  ب( جزء من حملتنا

122

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

الصف الثاني االبتدائي

ر فن خطتك أو حماتك لايفاظ  أكمل ماصقك اليهائي في األسفل واستخدم كامات وصوًرا تعّبِ
فاف الموارد.

الموارد على  الحفاظ  ملصق 

الدرس

8

إدارل الذات

تع:ّم )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
استخدام التغذية الراجعة من الزمالء   

لتاسين أس:وب الكتابة.
واع أهداا معيفة الستكمال المهام   

الماددل.

توفير مكان في الثلل لعرض الورق المقوى كبير الاجم أو 
الورق السميك والذي سُيستخدم كأساس إلنشاء نموذج المديفة. 

إذا لم يكن من الُمتاح تخليص مكان والاثاظ  :يه خالل 
الدروس الق:ي:ة المااية، فضع خطة لتخزين أساسات المديفة 
و فاصرها حتث يمكن تجميعها مًعا في تقديم العرض الفهائي.

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  
مست:زمات البفاء مفلل مواد تمت   

إ ادل تدويرها، وطالء، وفرش 
الطالء، وصمغ، ومقص، ومكعبات، 
وص:لال، ورق تلميمات م:ون، 

إلث آخره.
ورق مقوى كبير الاجم أو الورق   

السميك )1.25 متر × 2 متر 
تقريًبا(.

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتكون

إدارل الذاتل
تقسيم األهداا إلث خطوات   

ماددل.

تع:َّم لتعمل

اإلنتاجيةل
واع أهداا واااة.  

النموذج  

األساسية المثردات 
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يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة كيثية تقسيم العمل داخل المجمو ة.

م:اوظة ل:مع:مل من المهم بالفسبة إلث التالميذ أن ياافظوا  :ث الفظام و :ث سير المهمة إلتمام المشروع في نهاية الدرس 9. اقترح 
وظائف مفل تاديد ت:ميذ بتفسيق المست:زمات وت:ميذ آخر إلاافة مباٍن ل:فموذج الفهائي، أو يمكفك اقتراح أن يكون كل ت:ميذ مسئواًل  ن 
بفاء  فلر واحد أو  فلرين من  فاصر المديفة التي ستشارك بها المجمو ة في تلميم نموذج المجمو ة. إذا انتهت المجمو ات من 

األقسام الُماددل لهم باكًرا، يمكفهم مسا دل اآلخرين كما ي:زم حتث انتهاء المشروع.

يقول المعلم ما يلي: بمجرد معرفتهم بدورك الخاص في فريقك، انتقل إلى صفحة "مساهمتي". خذ برهة لتسجيل هدفك 
لليوم. قد يكون ذلك إكمال أحد مبنيين تم تكليفك ببنائهما، أو قد يكون دورك هو مهمة لتقوم بها مثل التأكد من وضع 

مستلزمات المجموعة بالترتيب في مكانها في نهاية اليوم. سّجلوا إجاباتكم اآلن أعلى الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل األهداا الثردية.

يقول المعلم ما يلي: سنستفيد من الوقت الباقي من اليوم لتنظيم أنفسنا والبدء في العمل. سيبدأ بالعمل المسئولون عن شق 
الطرق ووضع العالمات ليضيفوا عناصرهم إلى نموذج المدينة، وبهذا تستطيع المجموعات األخرى إضافة مباٍن موزاية للطرق. 

فليبدأ اآلخرون في تشييد مبانيهم والعناصر األخرى التي ستضيفونها إلى النموذج. إذا كانت لديكم أي أسئلة، يمكنكم طلب 
المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم. سأتجول في أرجاء الفصل لمساعدتكم عند الحاجة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول والتأكد من اشتراك جميع التالميذ في تلميم وإنشاء الفموذج. جمع التالميذ مًعا مرل أخرى إذا لزم األمر 
لمفاقشة كيثية اشتراك الجميع في العمل الذي يفبغي إنهاؤه. تجميع التالميذ مرل أخرى بعد التفظيف ل:ختام. إرشاد التالميذ إلث كيثية 

تخزين العفاصر الجاري بفاؤها حتث الالة القادمة  فدما يفتهون من العمل

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

ا وتعاوًنا رائًعا. لنُعد إلى صفحة "مساهمتي". اقرءوا العبارات المكتوبة بداخل  يقول المعلم ما يلي: لقد رأيت اليوم عماًل فردّيً
نوا الشكل المالئم لكم. ا منها تنطبق على عملكم. لّوِ النجمة والساعة لتحددوا أّيً

يقوم التالميذ بما يلي: التفثيذ وإكمال اللثاة.

يقول المعلم ما يلي: من منكم يريد االحتفاء بالطرق التي استعنتم بها للتعاون في العمل اليوم في الفريق ومشاركتها.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة السريعة فيما يتع:ق بالتعاون في العمل.

ا بكم. في درسنا التالي، ستستمرون في التعاون حتى يكتمل النموذج مع نهاية الدرس. ال  يقول المعلم ما يلي: إنني فخور جّدً
تنسوا البحث عن أي لوازم أخرى قد تتوافر في المنزل ونحتاجها في الدرس التالي

123 الصف الثاني االبتدائي

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

ن الشكل الذي يصف التقدم  ل هدع اليوم الذي أردت إنجازه في األسفل. وفي نهاية الدرس، لّوِ  سّجِ
الذي أحرزته خلل اليوم.

همتي مسا

هدفي اليوم هو 

حققت هدفي.
أحتاج إلى مزيد من الوقت إلنهاء 

عملي غًدا.

اإلنتاجية
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نظرل  امة الدرس 9

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: بدأتم العمل على نماذج المدن الخاصة بكم في درسنا السابق. وعمل بعضكم بسهولة وسار عملكم على نحو 
جيد. ربما واجه بعض التحديات في تنفيذ عمله. التفتوا وشاركوا ذلك مع زميل مجاور: ما المشكالت التي واجهتك وكيف تغلبت 

عليها؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التاديات التي واجهوها في اليوم السابق.

يقول المعلم ما يلي: أسعدتني قدرتكم على حل مشكالتكم. بينما تعملون مًعا اليوم، تذكروا دائًما أن يمد كل منكم يد المساعدة. 
إذا أنهيتم عملكم، يمكنكم أن تسألوا اآلخرين ما إذا كانوا بحاجة إلى مساعدة. يجب أن يساعد الجميع بعضهم بعًضا حتى ننتهي 

من المدينة اليوم. هل لديكم أي أسئلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: طرح أي أسئ:ة.

يقول المعلم ما يلي: قبل البدء، يجب أن تجتمع الفرق لتحديد دور كل واحد. إذا كنتم قد انتهيتم أو  كنتم على وشك االنتهاء 
من عملكم، فحددوا ما يمكنكم فعله للمساعدة. سنعقد اجتماعات للفرق اآلن قبل البدء في التصميم

يقوم التالميذ بما يلي: مفاقشة احتياجاتهم خالل اليوم في مجمو ات العمل.

يقول المعلم ما يلي: أرى أنكم تحسنون التعاون بالفعل اليوم. سأستمع إلى التغذية الراجعة مرة أخرى ألرى كيف تساعدون 
بعضكم بعًضا. إذا كانت لديكم أي أسئلة، فال تنسوا طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم. تحمست كثيًرا لرؤية مشروعاتكم 

وقد أوشكت على االنتهاء مع حلول نهاية اليوم. حان وقت التصميم.

يقوم التالميذ بما يلي: التعاون لتلميم الفماذج.

يقوم المعلم بما يلي: التجول وتثقد سير العمل. كتابة  بارات  ن التعاون  :ث السبورل ل:تأمل في نهاية الدرس. السماح ل:تالميذ بالعمل 
لعشرين دقيقة  :ث األقل قبل نهاية الدرس إلتاحة الختام والتفظيف. إذا انتهت إحدى الثرق من العمل، فاقترح  :يهم مد يد المسا دل ل:ثرق 

األخرى إذا لزم األمر. جعل التالميذ يفظثون مكان العمل قبل الختام.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  2. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

المشاركة

شارك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
التعاون لتلميم نموذج لمديفة.  
التثكير في مهارات التواصل والتعاون.  

التأكد من سهولة وصول جميع المجمو ات ل:وازم.

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  
مقص  
مست:زمات البفاء مفلل مواد تمت   

إ ادل تدويرها، وطالء، وفرش 
الطالء، وصمغ، ومقص، ومكعبات، 
وص:لال، ورق تلميمات م:ون، 

إلث آخره.
ورق مقوى كبير الاجم أو الورق   

السميك كأساس لفماذج المدن 
بمقاس 1.25 متر × 2 متر تقريًبا.

التع:ّم نواتج 

ل:درس المع:م  تجهيزات 

الاياتية المهارات 

تع:َّم لتتعايش مع اآلخرين

المشاركةل
اإلدارل والتفظيم الثا الن ل:مهام.  

التعاون  

األساسية المثردات 
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ا، أريد أن أشارككم  يقول المعلم ما يلي: يا لها من مدينة رائعة صممناها وبنيناها مًعا! في درسنا النهائي سنتشارك المدن. حالّيً
بعًضا من التغذية الراجعة التي سمعتها اليوم أثناء عملكم والتي تحث على التعاون.

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة التغذية الراجعة كتابًة  :ث السبورل مهفًئا التالميذ  :ث  م:هم اإليجابي. ليس من الضروري ذكر أسمائهم 
بما أنه من المتوقع مفهم جميًعا التعاون.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا أن نحتفل جميًعا بالتعاون اليوم، ولكنني أريد منكم أن تسجلوا كيفية تعاون كّلٍ منكم على حدة مع 
اآلخرين اليوم وأن تتذكروا ذلك وتحتفلوا به. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "التعاون". بعد أن ننتهي من قراءة اإلرشادات. 

مًعا، استعينوا بـ وقت التفكير ثم أكملوا الصفحة.

يقوم المعلم بما يلي: قراءل اإلرشادات وبدايات الجمل بلوت  اٍل إذا لزم األمر.

يقوم التالميذ بما يلي: التثكير في الطرق التي تعاونوا من خاللها وتسجي:ها. 124

الفصل الثالث اليياا فاف  فاع الييل 

الصف الثاني االبتدائي

ر في أمور تعاونت فيها مع زملئك، ثم أكمل الجمل. فّكِ

التعاون

الدرس

9

1. أظهرت تعاوني مع زمالئي عندما 

2. أديت مهمتي كعضو في الفريق عندما 

3. استمعت إلى أفكار زمالئي عندما 

4. أنا فخور بعملي ألنني 
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نظرل  امة الدرس 10

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: انتهى العمل على نموذج المدينة وصار جاهًزا لمشاركته. يرجى التحدث بين أفراد المجموعة عن أكثر ما 
يثير فخركم بشأن هذا المشروع.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تسعدني رؤيتكم فخورين بعملكم. أعرف أنكم قد فكرتم طوياًل لهذا المشروع، واآلن لنستعد لمشاركة كل 
جزء من المشروع. ستتشارك كل مجموعة معنا جميًعا. في رأيكم ما الذي تريدون من المجموعات األخرى أن تخبركم به.

يقوم التالميذ بما يلي: تقديم أفكار تشمل سبب إدخال بعض المباني في التلميم، وسبب اختيار موقعهم، وكيف 
سيعمل الثريق ل:اثاظ  :ث المياه أو الكهرباء، إلث آخره.

يقوم المعلم بما يلي: واع قائمة باألفكار  :ث السبورل والتي يجب أن تتضمفها تقارير جميع المجمو ات.

يقول المعلم ما يلي: نعلم ما يجب علينا فعله. واآلن، ليجتمع كل فريق لتحديد المتحدث عن كل موضوع ثم خذوا وقتكم 
للتدريب كفريق. تذكروا أن كل تلميذ عليه المشاركة في العرض التقديمي.

يقوم التالميذ بما يلي: التاضر لتقديم العرض كثريق بالكامل.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أنااء الثلل، واالستماع إلث المفاقشات وتقديم اإلرشاد  ن الااجة. جمع التالميذ مًعا مرل أخرى بعد 
 شر أو خمس  شرل دقيقة من التخطيط والتدريب. اإل الن  ن ترتيب أدوار الثرق  فد تقديم العرض. مفاقشة الس:وك المتوقع مفهم في 

حالة حضور زوار ل:ثلل.

يقول المعلم ما يلي: حان وقت مشاركتنا ما تعلمناه في محور "كيف يعمل العالم؟". يرجى الجلوس واالستعداد لالستماع 
لعروضنا التقديمية.

يقوم التالميذ بما يلي:  رض الثرق لماتويات المشروع.

يقوم المعلم بما يلي: تجميع التالميذ مًعا مرل أخرى كمجمو ة واحدل بعد تقديم العروض.

2. يقول المعلم ما يلي: سمعت عروًضا رائعة. عمل مخططو مدن رائعون على تصميم مدينتنا. واآلن، لنمر في معرض التجول 
لنرى جميع الملصقات التي رسمها اآلخرون.

التواصل

شارك )90 دقيقة(
اإلرشادات

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما ي:يل
تقديم مشروع "شاِرك" في فريق.  
تقييم التع:م والمساهمة كأحد أ ضاء   

الثريق.

كتاب الت:ميذ  
أقالم رصاص  
أقالم ت:وين  
ورق مخططات أو سبورل  
أقالم تاديد  
نموذج مديفة  

التع:ّم الاياتيةنواتج  المهارات 

تع:َّم لتكون

التواصلل
حسن االستماع.  
التعبير  ن الذات.  

د ول أحد الثلول األخرى، أو المدير، أو أفراد من المجتمع 
إذا أمكن لالستماع إلث  رض التالميذ التقديمي. يجب أن 

يج:س التالميذ في مجمو ات العمل الخاصة بهم.

ل:درس المع:م  تجهيزات 
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يقوم المعلم بما يلي: إرشاد التالميذ لترك كتب التالميذ مثتوحة  :ث صثاة الم:لق في مكان حيى يسهل  :ث اآلخرين رؤية اللثاات. 
إرشاد التالميذ ل:سير في أرجاء الثلل لرؤية الم:لقات.

يقوم التالميذ بما يلي:  رض الم:لقات.

3. يقول المعلم ما يلي: هذا المحور الذي كنا نتناوله يسمى "كيف يعمل العالم؟". واآلن، هّيا نفكر كيف ساعدنا تصميم نموذج 
للمدينة على فهم كيف يسير العالم. فكروا أواًل ثم تشاركوا مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: التأمل ومشاركة األفكار مع الزمالء.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ لمشاركة األفكار. تشجيع المفاقشة التي تعكس ما درسوه في الثلول السابقة خالل هذا الماور. 
هذا هو الدرس األخير في الثلل والماور، وهو يمفل فرصة  ظيمة ل:تالميذ ليربطوا تع:م األفكار بالتجربة.

4.يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل جميًعا. واآلن لننتقل إلى الصفحة األخيرة في الفصل "أقّيم نفسي" سأقرأ اإلرشادات 
والخطوات بصوت عٍال بينما تتابعون معي.

يقوم المعلم بما يلي: إرشاد التالميذ خالل العمل في التقييم لتقدير  م:هم الخاص.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل العمل الذي قاموا به.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: أنا فخور بكم جميًعا. ولختام العمل اليوم، لنلتفت لنشكر كل من ساعدنا في هذا المشروع. أخبرهم بالطرق 
التي ساعدوكم من خاللها.

يقوم التالميذ بما يلي: االلتثات وتقديم الشكر ل:مجمو ة.

125 الصف الثاني االبتدائي
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10

ن اليجوم بما ُيياسب المجهود الذي حققته. اقرأ كل فبارا. باليسبة لكل صف، لّوِ

نفسي أقّيم 

   

الميتوى الدراسي


أستطيع أن أوضح أهمية المياه 
والكهرباء، لكنني أواجه صعوبة 
في تحديد طرق الحفاظ عليهما.

 
أستطيع أن أوضح أهمية 

المياه والكهرباء وطرق الحفاظ 
عليهما.

  
أستطيع أن أوضح أهمية المياه 

والكهرباء وأن أذكر بالتفصيل طرًقا 
عديدة للحفاظ عليهما.

جودا األداء


واجهت صعوبة في اختيار 

المواد التي سأصمم بها معالم 
المدينة أو في استخدام تلك 

المواد.

.

 
أحسنت استخدام المواد التي 

تالئم تصميم معالم المدينة.

  
استخدمت المواد بطريقة مبتكرة أو 
بأساليب فريدة من نوعها لتصميم 

معالم المدينة.

المهارات اليياتية


 واجهت بعض الصعوبات أثناء 
العمل مع أفراد المجموعة أو 

أثناء إنهاء مهمتي. 

 
 أديُت عملي بكفاءة مع أفراد 
مجموعتي وأنجزت مهمتي. 

  
كنت قائًدا في مجموعتي وساعدت 

زمالئي على التعاون فيما بينهم وعلى 
إنجاز مهامهم. 
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يادد -بمسا دل المع:م أو الزمالء- طرًقا 
ل:اثاظ  :ث المياه والكهرباء في الجزء 

المسئول  فه في المديفة.
الدراسات االجتما ية ب.1.ي.

يادد طريقة فا :ة ل:اثاظ  :ث المياه 
والكهرباء في الجزء المسئول  فه في 

المديفة.
الدراسات االجتما ية ب.1.ي.

يادد الكفير من الطرق الثعالة ل:اثاظ  :ث 
المياه والكهرباء في الجزء المسئول  فه 
في المديفة ويقدم ح:واًل مبتكرل وجديدل.

الدراسات االجتما ية ب.1.ي.

يستخدم المواد الُمعاد تدويرها بطريقة غير 
فا :ة أو ال يستخدمها إال بمسا دل المع:م 

لتلميم معالم لفموذج المديفة.
التربية الثفية 2.ج.

يستخدم المواد الُمعاد تدويرها بطريقة 
فا :ة لتلميم معالم لفموذج المديفة.

التربية الثفية 2.ج.

يستخدم المواد الُمعاد تدويرها بطريقة
مبتكرل ليلمم نموذج مديفة ذي معالم

مشابهة ل:واقع
التربية الثفية 2.ج.

يذكر -بمسا دل المع:م أو الزمالء- اسم 
العفاصر المهمة التي تتكون مفها المديفة 

والغرض مفها.
الدراسات االجتما ية د.1.أ.

يذكر اسم العفاصر المهمة التي تتكون 
مفها المديفة والغرض مفها.
الدراسات االجتما ية د.1.أ.

يذكر الكفير من العفاصر المهمة التي 
تتكون مفها المديفة مع ذكر الغرض مفها 
بالتثليل ويستطيع كذلك تقديم اقتراحات 

لتاسين الفموذج.
الدراسات االجتما ية د.1.أ.

جودة األداء

ق:َّما يسا د زمالءه  :ث واع تلميم 
واقعي وفعال ل:جزء المسئول  فه في 

المديفة.

يسا د زمالءه  :ث واع تلميم واقعي 
وفعال ل:جزء المسئول  فه في المديفة.

يسا د زمالءه  :ث واع تلميم واقعي 
وفعال ل:جزء المسئول  فه في المديفة 

ويقدم اقتراحات حول كيثية جعل األجزاء 
كافة مالئمة لبعضها.

يتادث  ن الفموذج والم:لق، لكفه يواجه 
صعوبة في شرحهما ما لم يت:َق تشجيًعا 

من المع:م.

يتادث  ن الفموذج والم:لق ويشرحهما 
مع ق:يل من التشجيع يت:قاه من المع:م.

يتادث بدقة  ن الفموذج والم:لق 
ويشرحهما دون تشجيع من المع:م.

المهارات الحياتية

يعمل مع الثريق لواع خطة وتلميم 
نموذج، لكفه قد يواجه صعوبة في التعاون 

مع زمالئه ومسا دتهم.

يتعاون مع الثريق لواع خطة وتلميم 
نموذج.

يتعاون مع الثريق ويقوده لواع خطة 
وتلميم نموذج وتاسيفه.

يدير مهاًما فردية أو يفظمها  :ث ناٍو غير 
فعال أو ال يقوم بذلك إال بمسا دل المع:م 

أو زمالئه.

يدير مهاًما فردية ويفظمها  :ث ناٍو فعال 
دون مسا دل.

يدير مهاًما فردية ويفظمها  :ث ناٍو فعال 
ويسا د زمالءه  :ث تفظيم  م:هم.

مقياس التقييم المتدرج )مخلص الستخدام المع:م(
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محتوى متعدد التخصصات

التواصل

 الفصل األول: التواصل
في مجتمعنا



اوم :لايل:للاوللا :لوألص لصفلا 143

لظرةلعاصةلعلىلاوم :

اوللا :لوألص لصفلا

يكتشف التالميذ طرًقا للتواصل في المنزل وفي المجتمع، كما يستكشفون كيف اكتشف
يمكن للتكنولوجيا أن تساعدنا على التواصل.

2

6يتعلم التالميذ كيف يتواصلون في بيئات مختلفة وألغراٍض مختلفة.تعلَّم

2يستخدم التالميذ أدوات رقمية لمشاركة ما تعلموه مع أحد األفراد في المجتمع.شاِرك

اوربطلباوقضايا
قضايا العولمة: تساعدنا التكنولوجيا على التواصل وتبادل األفكار في أنحاء العالم كما يمكننا أن نتعلم من مختلف 

األشخاص في أنحاء العالم وأن نشارك أفكارنا وثقافتنا مع اآلخرين

اودرلساول فاوصكّلن
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اوللا :لوألص لصفلا

اوصهاراتلاوحياليةلاوصلضصلة
اول فاوبُفد

حل المشكالت:تعلَّم لتعرف
تحليل عناصر المشكلة.  

التعاون:تعلَّم لتعمل
استعراض السلوكيات الشخصية داخل الفريق.  
احترام آراء اآلخرين.  

التفاوض
ضبط النفس.  

التعاطف:تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين
إظهار التعاطف عند التواصل مع اآلخرين.  

المحاسبية:تعلَّم لتكون
تقديم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
مهارات القراءة والكتابة والتواصل غير اللفظي.  
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صؤشراتلاولفلُّم
على مدار هذا الفصل، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشرات التعلّم التالية:

اللغة العربية:
القراءة: 

د. مهارات القراءة: الطالقة
1.أ قراءة نصوص بدرجة صعوبة مناسبة للصف بمستوى يتسم بالدقة والطالقة 

لدعم الفهم.
1.ب قراءة نصوص متنوعة وإدراك الغرض من النص وفهمه.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
3.أ تحديد طريقة تحويل الكلمات والعبارات للمشاعر المختلفة )مثل: الحزن، 

والفرح، والغضب، والدهشة، والخوف(.
5.أ معرفة اختالف وجهات النظر لشخصيات القصة الرئيسية والتفريق بينها.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.و التبديل الشفوي للغة العامية بما يقابلها في اللغة الفصحى.

1.ز استعراض إتقان قواعد اللغة واستخدامها في الكتابة والتحدث.

الكتابة:
ج. معلومات وآراء

1.أ كتابة نصوص تفسيرية قصيرة عن أحد الموضوعات التي تعتمد على 
استخدام الحقائق من أجل عرض التفاصيل بشكل متطور.

1.ب كتابة نصوص قصيرة تعبر عن أحد اآلراء وتوفر سبًبا واحًدا بحد أدنى 
يدعم هذا الرأي.

د. العملية واإلنتاج والبحث
1.أ استخدام مخططات تنظيم األفكار لوضع خطة الكتابة.

1.ب االستعانة باألسئلة واالقتراحات من الزمالء لصقل عملية الكتابة.
1.ج استعراض الكتابات الفردية ومراجعتها لصقلها من خالل التوجيه والدعم.
2.أ استخدام وسائل رقمية متنوعة إلنتاج أعمال كتابية ونشرها بشكل مستقل 

أو بالتعاون مع الزمالء في كتابتها.

التحدث واالستماع:
أ. املهارات األساسية

3.أ استخدام وسائط مسموعة ورقمية ومرئية )رسومات أو عروض( في 
العروض التقديمية.

4.أ استخدام اإليقاعات الصوتية المختلفة وتعبيرات الوجه ولغة الجسد للتعبير 
عن المشاعر واألفكار المالئمة للموقف.

5.أ التحدث بجمل كاملة مع اتباع القواعد النحوية عندما يكون ذلك مالئًما 
لمهمة أو موقف.

الرياضيات:
د. القياس والبيانات

3.د حل مسائل كالمية مكونة من خطوة واحدة تشمل النقود.
3.هـ جمع أوراق نقدية فئة 1، و5، و10، و20، و50 و100 جنيه مصري بطرق 

مختلفة لتساوي ناتًجا معيًنا في حدود العدد 1000.
3.و وصف العالقة بين فئتين من النقود التي تشمل فئة 1، و5، و10، و20، و50 

و100 جنيه في حدود العدد 1000. )على سبيل المثال، تتكون 100 جنيه من 
عشر أوراق نقدية فئة 10 جنيهات(.

4.أ ترتيب البيانات في أربع فئات على مقياس مدرج وعلى مخطط تصويري 
)تقتصر المقاييس على األرقام 2، 5، 10(.

العلوم:
أ. املهارات والعمليات

1.ج استخدام المالحظات لوصف األنماط.
1.ز توصيل المعلومات إلى اآلخرين شفوّيًا أو كتابّيًا.

و. التصميم الهندسي والتشغيل
1.أ فهم خصائص التكنولوجيا ونطاقها.

1.ب تعزيز مفهوم دور المجتمع في تطوير التكنولوجيا واستخدامها

الدراسات االجتماعية:
أ. املواطنة

1.أ إظهار السلوكيات التي ُتصاحب قيم المواطنة المسئولة )مثل االحترام، 
والنزاهة، والصدق، والوالء(.

د. النظم البشرية
2.أ التعرف على األنشطة االقتصادية الرئيسية في المناطق المصرية المختلفة.
2.ب بيان أمثلة للخدمات التي يقدمها األفراد، والمؤسسات الخيرية والحكومية 

)مثل المستشفيات  والمدارس والشرطة(.
2.ج التعرف على أمثلة للعاملين المختصين من مقدمي الخدمات في المجتمع.

التربية الفنية:
أ. تصميمات فنية

2.أ استخدام العديد من أدوات الرسم والتلوين إلنتاج عمل فني.
3.ج استخدام التكنولوجيا إلنشاء عمل فني رقمي.

الدراما:
أ. العرائس املتحركة

1. صنع عرائس من مواد معاد استخدامها.
2. تمثيل قصة باستخدام العرائس كشخصيات.

ب. المسرحيات
1. تفسير مغزى الحوار في المسرحيات الواردة.

ج. التمثيل
1. تحديد طرق الستخدام الصوت والحركات الصوتية لتأليف قصة أو إعادة 

سردها.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
أ. الروابط العائلية والسالمة في املجتمع

1.ب تحديد أساليب الحصول على المساعدة من أفراد العائلة من أجل اتخاذ 
القرارات وحّل المشكالت.

2.ب وصف تأثير العائلة أو الزمالء أو األصدقاء في السلوك باإليجاب أو 
بالسلب.

2.ج تشجيع الزمالء واالحتفال بهم.

المجاالت المهنية
أ. املهارات االجتماعية املهنية واإلعداد

1.ب التعاون مع تلميذ آخر إلكمال إحدى المهام.
1.د توقع المحادثات التي يمكن أن تحدث في مواقف العمل المختلفة.

1.هـ وصف كيفية تعامل مختلف المهنيين مع اآلخرين في العمل )العمالء أو 
الزمالء(.

4.أ وصف عدة وظائف وتوضيح أهمية المهن المختلفة في المجتمع )مثل المهن 
الصناعية، والزراعية، والتجارية، والفندقية، والسياحية(.

4.ب التعرف على وظيفة األدوات ووصفها في مختلف المهن.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ب. األمان واالستخدام اآلمن

1.ج شرح المشكالت األمنية واألخالقية المتعلقة باستخدام الوسائط اإللكترونية 
في المنزل أو المدرسة.

ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية
1.ب التعرف على البرنامج أو التطبيق المناسب الستكمال المهمة.

2.أ استخدام وسائل رقمية متنوعة مناسبة للمرحلة العمرية )مثل برنامج الرسام 
أو البرامج المستخدمة في العروض التقديمية( للتواصل وتبادل األفكار.
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أهدافلاولفلّماودرس

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
استكشاف أساليب التواصل اليومية في المنزل.  
تصنيف الحوارات.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
استكشاف األغراض المتنوعة للتواصل في المجتمع.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
استكشاف كيفية تسهيل التكنولوجيا لعملية التواصل في المجتمع )الهواتف المحمولة، والبريد اإللكتروني، وغيرها(.  
التدريب على استخدام أشكال مختلفة من التواصل الكتابي.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
المقارنة بين أساليب التواصل والتمييز بينها.  
تصنيف الحوارات حسب مستوى االحترام، وموضوعات الحوارات وأغراض التواصل.  
التدريب على حل المسائل المتعلقة بالتواصل الرقمي.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
استخدم الحوار لحل المشكالت مع الزمالء واألشقاء والوالدين.  
استعراض كيفية استخدام طرق التواصل اللفظي وغير اللفظي.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
وصف التواصل في المجتمع في إطار خدمات متخصصة.  
رسم خريطة تظهر المجتمع المحلي.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
تحليل أغراض التواصل في المجتمع.  
استخدام الرياضيات في مواقف الحياة الواقعية.  

تعلَّم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
استعراض ما تعلموه مسبًقا وتلخيصه.  
تأمل ما تعلموه عن المنتجات واإلنجازات طوال العام.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
اختيار الشكل واألدوات المناسبة لمشاركة ما تعلموه مسبًقا.  
عرض التغذية الراجعة التي طرحها الزمالء.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
مشاركة العروض التقديمية مع المجتمع أو الفصل.  

اوخريطةلاوزصليةلوللدريس الفصل األول
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اوصلادلاوصسلخدصة

هاتف محمول أو كمبيوتر لوحي أو ورق رسم بيانيأقالم رصاصكتاب التلميذ
كمبيوتر )اختياري(

ورق مخططاتشريط الصقأقالم تحديدظرف

طوابع )اختياري(ورق مقوىأطباق ورقيةأقالم تلوين

عمالت معدنيةدوائر ورقيةخريطة للمجتمع المحلي

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019
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لظرةلعاصة اودرسل1
اوصلادلاوصسلخدصة

اكلِشفل)90لدقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل، أخبرهم بأنهم سيبدأون فصاًل من فصول الكتاب اسمه "التواصل في 
مجتمعنا".

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ في دراسة فصل بعنوان "التواصل في مجتمعنا". فما الذي تتوقعون أن نتعلمه من هذا الفصل؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل متابعة الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: التنبؤ بما سيتعلمونه.

يقول المعلم ما يلي: سنتعرف على أساليب التواصل المختلفة في مجتمعنا. إننا نتواصل مع العديد من األشخاص المختلفين 
ألغراض عديدة مختلفة. هل تتحدثون إلى والديكم بنفس الطريقة التي تتحدثون بها إلى أصدقائكم؟ هل يمكن ألحدكم 

اإلجابة وذكر مثال؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار والخبرات.

يقول المعلم ما يلي: كيف تتحدثون إلى جدكم أو أحد أصحاب المتاجر؟ هل تتحدثون إليهم بنفس الطريقة أو عن نفس 
األشياء؟ كيف تتشابه حواراتكم وكيف تختلف؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة أو أربعة تالميذ لإلجابة وذكر مثال.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار والخبرات.

2. يقوم المعلم ما يلي: توزيع كتب التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: أنتم تعرفون الكثير عن التواصل. فنحن جميًعا نتواصل كل يوم، فأنا اآلن أتواصل معكم بتقديم اإلرشادات. 
ما األساليب األخرى التي تواصلتم بها اليوم؟ شاركوا ذلك مع الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أمثلة عن التواصل خالل حياتهم اليومية.

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
استكشاف طرق التواصل اليومية في المنزل.  
تصنيف الحوارات.  

إنشاء نموذج مخطط أعمدة كبير على ورق مخططات به 
مساحة لثالث فئات، وُمرقم حتى 5 على المحور الرأسي. 

سُتمأل الفئات الموجودة على المحور األفقي خالل حوارات 
التالميذ في الفصل.

كتاب التلميذ  التواصل  
أقالم رصاص  
ورق رسم بياني كبير   

)ورقة واحدة لكل مجموعة(

للالجلاولفلّم

ل هيزاتلاوصفلملولدرس

اوصمرداتلايساسية

اوصهاراتلاوحيالية

تعّلَم لتكون

التواصل:
حسن االستماع.  

تعّلَم لتتعايش مع اآلخرين

التعاطف:
إظهار التعاطف عند التواصل مع اآلخرين.  
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يقول المعلم ما يلي: أنتم تتواصلون وأنتم تتحدثون إلى زميل مجاور. وتتواصلون أيًضا وأنتم في طريقكم إلى المدرسة 
وتتناولون الغداء مع األصدقاء. هيا نبدأ الفصل بالتفكير فيما لديكم من معلومات ثم سجلوا هذه المعلومات. افتحوا كتاب 

التلميذ على صفحة "التواصل".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل الشبكة بأفكارك عن التواصل.

يقول المعلم ما يلي: خذوا دقيقة لتفكروا فيما تعرفونه بالفعل عن التواصل. ما معنى كلمة التواصل؟ كيف تتواصلون؟ مع من 
تتواصلون؟ ابدأوا ببضع دقائق من وقت التفكير.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقت التفكير قبل متابعة الدرس.

يقول المعلم ما يلي: اكتبوا أفكاركم على الشبكة الموجودة في كتابكم. وبعدها سيتشارك الفصل بأكمله أفكاره.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال الشبكة.

ملحوظة للمعلم: ال توجد إجابات صحيحة لهذا النشاط. يمكنك استخدام هذا األمر كتقييم تكويني لتحديد ما يعرفه التالميذ بالفعل والتفكير 
في التواصل. كما قد يستخدم التالميذ صوًرا لتوضيح آرائهم وأفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أنحاء الفصل أثناء عمل التالميذ. الطلب من التالميذ توضيح ما يكتبونه متى كان ذلك 
مناسًبا. تجميع التالميذ مًعا بعد إتاحة وقٍت كاٍف لتسجيل األفكار.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على استقطاع وقت لتسجيل أفكاركم بمفردكم. اآلن، التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه ما 
كتبتموه. استمعوا إلى زميلكم لتعرفوا ما إذا كان لديكم األفكار نفسها عن التواصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الشبكات مع زميل مجاور.

3.يقوم المعلم بما يلي: تعليق شبكة كبيرة بعنوان "التواصل" في الجزء األمامي من الفصل.

يقول المعلم ما يلي: أرغب في تسجيل بعض من أفكارنا في مكان واحد حتى نستطيع الرجوع إليها ونضيف المزيد إلى أفكارنا 
ونحن نتعلم. سأستخدم عصّي األسماء الختيار تالميذ للتطوع بأفكار عن التواصل.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لمشاركة أفكار إلضافتها إلى الشبكة. تدوين مالحظات بالتصورات 
غير الصحيحة التي قد يقع فيها التالميذ فيما يتعلق بالتواصل والتي يمكن توضيحها طوال الفصل.

4. يقول المعلم ما يلي: إننا نعرف الكثير عن التواصل. تعني كلمة "التواصل" مشاركة المعلومات أو األفكار أو تبادلها. اكتشفنا 
اليوم أننا نتواصل طوال الوقت. إننا نتواصل خالل المحادثات التي نجريها مع األشخاص في حياتنا. تتواصل صديقتنا نور 

مع العديد من األشخاص المختلفين خالل يومها. هيا نقرأ لنكتشف مع من تتواصل نور. انتقلوا في كتاب التلميذ إلى صفحة 
"صباح الخير يا نور" واتبعوا التعليمات.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة القصة الواردة في كتاب التلميذ بصوت عاٍل بينما يتابع التالميذ معه.

يقول المعلم ما يلي: سمعنا صديقتنا نور وهي تتواصل مع العديد من األشخاص المختلفين في قصتنا. التفتوا إلى زميل 
مجاور لتخبروه مع من تتواصل نور. وبينما تشاركون ما لديكم من أفكار، فّكروا أيًضا في المعلومات التي كانت تشاركها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة اإلجابات مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: بعد منح التالميذ وقًتا للمشاركة، يستخدم المعلم استراتيجية المشاركة السريعة لجعل التالميذ يحددون 
مع من كانت تتواصل نور وما المعلومات التي شاركتها. استخدام هذه االستراتيجية كوسيلة سريعة للتأّكد من فهم التالميذ 

للتواصل المبين في القصة. تعليق ورقة مخطط األعمدة في الجزء األمامي من الفصل عند انتهاء المناقشة.

5. يقول المعلم ما يلي: هيا نصنف تواصل نور طوال اليوم. نستخدم الرسوم البيانية في الرياضيات لمقارنة البيانات. يمكن أن 
يساعدنا الرسم البياني في معرفة أنواع التواصل التي الحظناها من القصة. سمعت بعضكم يقولون إنها تواصلت مع أفراد من 

عائلتها وأصدقائها وأشخاص آخرين. سأكتب هذه الفئات الثالث على أسفل الرسم البياني.

يقوم المعلم بما يلي: ملء الرسم البياني الموجود في مقدمة الفصل بكتابة الفئات )عائلتي، أصدقائي، آخرون( أسفل الرسم 
البياني.

يقول المعلم ما يلي: نرغب اآلن في معرفة عدد الحوارات التي أجرتها نور في كل فئة. كم عدد أفراد العائلة الذين تواصلت معهم 
نور؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد ثالثة أفراد من العائلة: األم، األخت، الجدة.

يقوم المعلم بما يلي: ملء مخطط األعمدة بثالثة أفراد من العائلة. ثم ملء الجزء المتبقي منه خالل الحوار التالي. الطلب من 
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تابع الوتلم لاستوع له أثلاء القراءة. 

نور يا  الخير  صباح 

قالت والدة نور: "صباح الخير يا نور، ال تنَسي واجباتك المدرسية." 

أجابت نور: صباح الخير يا أمى، لن أنساها 

ونادت بصوت مرتفع وهي تنتظر أمام باب الحمام: "أسرعى يا سارة أريد أن أستعد للمدرسة." 

أجابت سارة: حسًنا، انتظري دقيقة." 

سألتهم الجدة وهي في المطبخ: "ماذا تريدون أن تأكلوا في الفطور؟" 

أجابت نور: "من فضلك يا جدتي أريد شطيرة جبن." 

خرجت نور من منزلها ورأت حساًما.

فقالت له: "مرحًبا يا حسام، ما رأيك أن نتسابق حتى نهاية 
الشارع؟"

وافق حسام وهتف: "استعداد، ثبات، انطالق." 

رأت نور بائع األزهار على ناصية الشارع وهي تجري. 

قال لهما بائع األزهار: "أتمنى لكما يوًما سعيًدا في 
المدرسة." 

أجابت نور: "شكًرا، وأنا أيًضا أتمنى لك يوًما سعيًدا." 

عندما وصلت نور إلى المدرسة شاهدتها معلمتها ورحبت 
بها قائلة: 

"مرحًبا يا نور."

قالت نور: "صباح الخير يا أستاذة هدى." 

اكلِشفل)90لدقيقة(
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التالميذ االقتراب من مقدمة الفصل لرسم أو تلوين العدد المناسب من المربعات في كل فئة على الرسم البياني للفصل.

يقول المعلم ما يلي: كم عدد األصدقاء الذين تواصلت معهم نور؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد أربعة أصدقاء.

يقول المعلم ما يلي: وكم عدد األشخاص اآلخرين الذين تواصلت معهم نور؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد اثنين: المعلم وبائع الزهور.

يقول المعلم ما يلي: بالنظر إلى الرسم البياني، ما أكثر فئة تواصلت معها نور لتبدأ يومها؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار استناًدا إلى مخطط األعمدة.

6. يقول المعلم ما يلي: إذا فكر كل منا في يومه، فهل يا ترى ستتشابه إجاباتنا مع إجابة نور؟. لنواصل التدرب على التمثيل 
البياني واالستكشاف. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تمثيل بياني للحوارات اليومية".

ف البيانات الستكمال   يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب قائمة بأسماء األشخاص الذين تواصلت معهم اليوم. ثم، صّنِ
التمثيل البياني باألعمدة

يقول المعلم ما يلي: فّكروا في جميع األشخاص الذين تواصلتم معهم اليوم. ابدأوا من وقت االستيقاظ في الصباح حتى اآلن. 
أعرف أن كاّلً منكم قد تواصل مع زميل واحد على األقل اليوم. مع من تواصلتم في المنزل أو في طريقكم إلى المدرسة؟ خذوا 

بعًضا من وقت التفكير، ثم سنقوم بالتسجيل والمشاركة.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالميذ وقت التفكير قبل متابعة الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: إنشاء قائمة بأسماء األشخاص الذين تواصلوا معهم.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل التمثيل البياني باألعمدة لتحدد عدد األشخاص الذين تحدثت معهم في كل فئة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، فّكروا في كل حوار وحددوا هل كان الحوار مع أحد أفراد العائلة أم مع صديق أم مع شخص آخر؟. على 
سبيل المثال، تواصلت مع والدتك أو أختك هذا الصباح، فأمأل مربعين من مربعات العمود "عائلتي".

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال مخطط األعمدة البسيط دون مساعدة.

يقوم المعلم بما يلي: بينما يعمل التالميذ، يستعد المعلم لتقسيمهم إلى مجموعات من أربعة تالميذ أو خمسة. ستحصل كل 
مجموعة على ورقة كبيرة من ورق الرسم البياني. تعيين المجموعات عندما ينتهي التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: يمكن أن تساعدنا الرسومات البيانية في معرفة البيانات الفردية، كما يمكننا تجميع بياناتنا لمعرفة 
األنماط. واآلن، بما أنكم أكملتم مخطط األعمدة بمفردكم، هيا نجمع بياناتكم في مجموعة صغيرة. في مجموعتكم، ستكتبون 

لوا هذه البيانات. اإلجابات في كل فئة إليجاد العدد اإلجمالي لكل فئة، ثم مّثِ

يقوم التالميذ بما يلي: إضافة البيانات مًعا إلنشاء الرسم البياني للمجموعة.

7. يقوم المعلم بما يلي:تمثيل حساب العدد اإلجمالي لكل فئة في مجموعة واحدة كمثال، إذا لزم األمر. تعليق الرسومات البيانية 
حول الفصل بينما تكمل المجموعات الرسومات البيانية. سيشترك التالميذ في معرض التجول لالطالع على البيانات الموجودة 

على الرسومات البيانية.

يقول المعلم ما يلي: لننظر إلى األنماط في بياناتنا. ما أكثر أو أقل الفئات التي تالحظون أن مجموعات متعددة تتواصل معها؟ 
هيا نشارك في معرض التجول. اطلعوا في صمٍت أواًل ثم سنناقش ما الحظتموه.

يقوم التالميذ بما يلي: التجول في أنحاء الفصل واالطالع على الرسومات البيانية.

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ مرة أخرى إلى مجموعات العمل لمناقشة ما اكتشفوه من الرسومات البيانية. من 
المحتمل أن يالحظ التالميذ أنهم يتواصلون في األساس مع العائلة واألصدقاء بانتظام. يمكنك تحدي التالميذ بالتفكير في 
سبب تواصلهم مع هذه المجموعات كثيًرا. إطالة الحوار والتدريب على مهارة التعاطف الحياتية بتوجيه التالميذ إلى التفكير 

فيَمن قد يتواصل مع آبائهم أو غيرهم من الكبار بشكٍل أساسي.

يقول المعلم ما يلي: سيكون مشروع "شارك" الخاص بنا في نهاية هذا الفصل يدور حول مشاركة بعض مّما تعلمناه هذا العام مع 
فرد في المجتمع. سنكتشف في هذا الفصل أنواًعا مختلفة من التواصل حتى ننجح في مشروعنا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  8. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي في هذه المرحلة من العام الدراسي.

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا
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اكتب قائوة بأسواء افشخاص الذين تماجلت لتهم اليمم. ثم، ّجِلف البيانات الستكواا التوثيم البياني 
بافعودة.  

اليومية للحوارات  بياني  تمثيل 

أكمل التمثيل البياني باألعمدة لتحدد عدد األشخاص الذين تحدثت معهم في كل فئة.

ص
خا

ألش
د ا

عد

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ئلتي عا أصدقائي آخرون

الفئات

أشخاص تحدثت لتهم اليمم

التواصل

التعاطف



اوم :لايل:للاوللا :لوألص لصفلا 151

يقول المعلم ما يلي: ناقشنا اليوم ما يعنيه التواصل، وحللنا أكثر الفئات التي نتواصل معها بصفة يومية وأقلها. التفتوا إلى 
زميل مجاور وشاركوا معه األشخاص الذين تتواصلون معهم خالل بقية اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.
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لظرةلعاصة اودرسل2
اوصلادلاوصسلخدصة

اكلِشفل)90لدقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشادات

والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: تحّدثنا باألمس عن األشخاص الذين نتواصل معهم بصفة يومية. سنستكشف اليوم الغرض من التواصل. 
وسنفكر في "سبب" تواصلنا طوال اليوم. هيا نعيد قراءة قصة األمس.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة القصة بصوٍت عاٍل مرة أخرى أو ترك التالميذ يقرأونها في مجموعاٍت صغيرة أو بمفردهم.

يقوم التالميذ بما يلي: إعادة قراءة القصة التي عنوانها "صباح الخير يا نور".

2. يقول المعلم ما يلي: تواصلت نور مع أفراد من عائلتها، وأصدقائها، وأشخاص آخرين، اختلف الغرض من كل هذه الحوارات. 
و"الغرض" هو سبب التواصل. دعونا نلقي نظرة على بعض األمثلة المحددة. لماذا تواصلت نور مع عائلتها؟ وهل تعلمت شيًئا 

جديًدا؟ هل أرادت الحصول على مساعدة؟ هل توصلت إلى حل إلحدى المشكالت؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة بذكر سبب تواصل نور مع أفراد عائلتها.

يقوم المعلم بما يلي: تكرار السؤال مع أصدقاء نور واآلشخاص اآلخرين الذين تواصلت معهم )بائع الزهور و المعلمة(. مساعدة 
التالميذ على التفكير في الفئات لتحديد الغرض من التواصل. على سبيل المثال، تمثيل المغزى من جملة "نور تطلب من 

أختها االستعداد بسرعة" والتعبير عنه بجملة "نور تطلب المساعدة أو تحل مشكلة ما". تسجيل المالحظات على السبورة حتى 
يتمكن التالميذ على مدارالدرس من الرجوع إلى األغراض المتنوعة للتواصل.

يقول المعلم ما يلي: إنه من الرائع الحصول على هذا الكم المعرفي من قصة واحدة. باألمس، تعلمنا كيفية التواصل مع مختلف 
ا لمختلف فئات األشخاص الذين نتواصل معهم. واليوم، اكتشفنا األسباب المختلفة  فئات األشخاص، كما رسمنا مخطًطا بيانّيً

التي تجعلنا نتواصل بعضنا مع بعض على مدار اليوم. أما اليوم، فدعونا نستكشف أغراض التواصل في حياتنا اليومية.

3.يقوم المعلم بما يلي: يضم كتاب التلميذ أربعة مشاهد مختلفة لتمثيلها خالل تمثيل األدوار وتحمل العناوين التالية: حوار 
مع والدي، حوار مع جدتي، حوار مع أخي، حوار مع أمي. تقسيم التالميذ في مجموعات ثنائية، وتخصيص أماكن في الفصل أو 

مناضد للجميع لتمثيل كل مشهد من المشاهد األربعة.

يقول المعلم ما يلي: سنقوم بـ تمثيل األدوار لنعرض الحوارات التي نجريها مع أفراد العائلة. بينما تمثلون حواركم مع أحد 
الزمالء، عليكم التفكير في الغرض من هذا الحوار. يضم كتاب التلميذ أربع صفحات ورد فيها مشاهد لـ تمثيل األدوار. افتحوا 

كتبكم على صفحة مشهد تمثيل األدوار الذي حددته لمجموعتكم.

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء التعليمات للمجموعات الثنائية بأن يتبادل كل تلميذ تمثيل الجزئين. تذكير التالميذ بالعمل على 
مطابقة تعبيراتهم وطبقة أصواتهم بمشاعرهم  خالل الحوار.

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا
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تابع الوتلم لاستوع له أثلاء القراءة. 

نور يا  الخير  صباح 

قالت والدة نور: "صباح الخير يا نور، ال تنَسي واجباتك المدرسية." 

أجابت نور: صباح الخير يا أمى، لن أنساها 

ونادت بصوت مرتفع وهي تنتظر أمام باب الحمام: "أسرعى يا سارة أريد أن أستعد للمدرسة." 

أجابت سارة: حسًنا، انتظري دقيقة." 

سألتهم الجدة وهي في المطبخ: "ماذا تريدون أن تأكلوا في الفطور؟" 

أجابت نور: "من فضلك يا جدتي أريد شطيرة جبن." 

خرجت نور من منزلها ورأت حساًما.

فقالت له: "مرحًبا يا حسام، ما رأيك أن نتسابق حتى نهاية 
الشارع؟"

وافق حسام وهتف: "استعداد، ثبات، انطالق." 

رأت نور بائع األزهار على ناصية الشارع وهي تجري. 

قال لهما بائع األزهار: "أتمنى لكما يوًما سعيًدا في 
المدرسة." 

أجابت نور: "شكًرا، وأنا أيًضا أتمنى لك يوًما سعيًدا." 

عندما وصلت نور إلى المدرسة شاهدتها معلمتها ورحبت 
بها قائلة: 

"مرحًبا يا نور."

قالت نور: "صباح الخير يا أستاذة هدى." 

133الصف الثاني االبتدائي
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م الحمار الذي حدده لك الوتلم. تحتمي الصلحات التالية على أربتة سيلاريمهات لختللة. لّثِ

تمثيل األدوار - المشهد األول

الدرس

2

أبي، أين كتابي المدرسي؟الطلم:

ال أعرف، لكن أستطيع مساعدتك كي تعثر عليه.افب:

شكًرا.الطلم:

سأبحث في غرفة المعيشة وأنت ابحث عنه في غرفتك.افب:

حسًنا. لم أجده في غرفتي.الطلم:

لقد وجدته. كان على المنضدة.افب:

أبي، أشكرك على المساعدة.الطلم:

عفًوا.افب:

حمار لع لالدي

تتواصل الشخصيات في هذا المشهد من أجل

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
استكشاف األغراض المتنوعة للتواصل في   

كتاب التلميذ  الغرض  
أقالم رصاص  

اوصمرداتلايساسيةللالجلاولفلّم

اوصهاراتلاوحيالية

تعلَّم لتكون

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  

المجتمع.
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ل الحوار الذي حدده لك  يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تحتوي الصفحات التالية على أربعة سيناريوهات مختلفة. مّثِ
المعلم.

ملحوظة للمعلم: يجب إعطاء التالميذ وقًتا كافًيا لقراءة النص، ثم تمثيل األحداث التي قد تقع. والتيسير عليهم إذا لزم األمر. تحتوي تلك 
النصوص على أشكال من التواصل اللفظي وغير اللفظي، ويمكن أن يفسر التالميذ كيفية تمثيل ما يحدث. وسُيستخدم هذا التفسير في بدء 

حوار عن التواصل غير اللفظي الذي درسه التالميذ دراسة وافية وواضحة في وقت سابق في هذا الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار على حسب المشهد المحدد لهم مع زمالئهم.

يقوم المعلم بما يلي: بينما يشارك التالميذ في تمثيل األدوار، يراقب المعلم طريقة تمثيلهم للمشهد. مطالبة التلميذ بتقديم 
شرح لما يفعلونه، باإلضافة إلى قراءة جمل الحوار. على سبيل المثال، في نص "حوار مع أخي"، ربما يمّثل التالميذ جذب 

الوسادات والبطانيات أو يمثلوا كيفية وضع البطانيات على المقاعد. يمكن للتالميذ التعرف على كيفية عرض األخ لفكرته. بعد 
عهم مجدًدا. سيشرح المعلم مفهوم التواصل غير اللفظي في وقت الحق من  إعطاء التالميذ وقًتا مناسًبا لتمثيل كال الدورين، جّمِ

هذا الفصل.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على العمل بشكل جيد مع زمالئكم. دعونا نفكر في سبب تواصل شخصيات النص بعضهم مع 
بعض. هل كنتم تتواصلون من أجل حل إحدى المشكالت؟ هل حصلتم على مساعدة؟ هل تعلمتم شيًئا جديًدا؟ هل شاركتم في 

إحدى المسرحيات؟ ما األمر الذي تواصلتم بشأنه؟ ناقشوا إجاباتكم مع زمالئكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة سبب تواصل الشخصيات بعضها مع بعض.

يقول المعلم ما يلي: أكملوا الجمل الواردة في أسفل الصفحة في كتاب التلميذ مع زميلكم.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تتواصل الشخصيات في هذا المشهد من أجل _______.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل الغرض من التواصل.

4. يقول المعلم ما يلي: أديتم عماًل رائًعا في تحليل ما كنتم تتواصلون بشأنه. وافقتم مع زمالئكم على غرض التواصل. أما اآلن، 
فستمثلون السيناريو المحدد لكم أمام مجموعة أكبر من التالميذ لمعرفة هل سيوافق الجميع على سبب تواصل الشخصين؟

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ إلى أربع مجموعات ثنائية لتصبح كل مجموعة قادرة على تمثيل األربعة سيناريوهات.

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار لكل من المشاهد الخاصة بهم أمام مجموعة أكبر من التالميذ والتأمل في 
ا لتحديد األغراض المختلفة للتواصل. سيناريوهات باقي المجموعات. العمل جماعّيً

ملحوظة للمعلم: في هذه المرحلة، أنت لم تقدم بعد للتالميذ الغرض المحدد للتواصل مع أفراد العائلة بشكل مباشر. كما يجب أن تشجع 
التالميذ على اكتشاف تلك األغراض بمفردهم وإجراء مناظرات على مستوى المجموعات الكبرى حول الغرض من التواصل.

3.يقوم المعلم بما يلي: تجميع التالميذ مًعا بعدما يحصلون على وقٍت كاٍف للمشاركة والمناقشة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نشارك ما تناقشنا حوله في مجموعاتنا. برأيكم لماذا تتواصل الجدة والطفل في مشهدهما؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم: تواصلت الجدة مع الطفل من أجل مشاركة قصص عن الماضي والتعلم منها.

يقوم المعلم بما يلي: تكرار السؤال وتسهيل إجراء مناقشة عن كل سيناريو.

تواصل كل من الوالد والطفل ليحصل الطفل مساعدة.  
تواصل األخ والطفل لحل المشكلة مًعا أو تصميم شيء مًعا أو الحصول على أفكار جديدة.  
تواصل كل من األم والطفل ليتعلم الطفل شيًئا جديًدا.  

6. يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا أن هناك أغراًضا مختلفة للتواصل داخل أفراد العائلة. يعد طلب المساعدة واحًدا من األغراض 
المشتركة. دعونا نتمرن على هذا النوع من التواصل. انتقلوا إلى الصفحة التي بعنوان "التواصل بين أفراد عائلتي". فكروا في 

وقٍت كنتم فيه في المنزل واحتجتم إلى مساعدة.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير للتالميذ. يمكنك أن تطلب من التالميذ إعطاَءك إشارة )مثل رفع اإلبهام إلى أعلى( 
لإلشارة إلى أن لديهم أفكاًرا عن أحد األمثلة.

يقول المعلم ما يلي: مع من تواصلتم لطلب الحصول على المساعدة؟

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت التفكير للتالميذ. وبعد ذلك، استخدام عصّي األسماء لجعل التالميذ يشاركون مثااًل عن 
الحاجة إلى المساعدة واألشخاص الذين تواصلوا معهم. يمكن للمعلم كذلك جعل التالميذ يتشاركون أفكارهم مع زميل مجاور. 

تقييم التالميذ في هذا الوقت لمعرفة ما إذا كانوا قادرين على تحديد المشكلة التي تواجههم وكيفية تواصلهم مع أحد أفراد 
العائلة لمساعدتهم على حلها.

التواصل
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ارسم جمرة لاكتب فقرة تحكي عن لمقف تماجلت فيه لع أحد أفراد عائلتك ليساعدك في حم لشكلة.

عائلتي  أفراد  بين  التواصل 

اكلِشفل)90لدقيقة(
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يقول المعلم ما يلي: ستكتبون اآلن عن الطريقة التي ساعدكم بها أحد أفراد العائلة على حل المشكلة التي كانت تواجهكم. 
وتأكدوا أثناء الكتابة من عرض كيفية التواصل التي استخدمتموها. هل طلبتم الحصول على مساعدة أثناء القيام بإحدى 

المهام؟ كيف تجاوب أفراد عائلتكم معكم؟

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم صورة واكتب فقرة تحكي عن موقف تواصلت فيه مع أحد أفراد عائلتك ليساعدك في حل 
مشكلة.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم صورة وكتابة مثال عن موقف تواصلوا فيه مع أحد أفراد عائلتهم ليساعدهم في حل مشكلة 
ما.

ملحوظة للمعلم: إذا سمح الوقت، فأعِط التالميذ فرصة للمشاركة في مجموعات صغيرة العدد. أما إذا لم يسمح الوقت للقيام 
بذلك، فتحقق مع الطالب بينما هم يكتبون لضمان مدى قدرتهم على تحديد الطرق التي يمكن ألفراد عائلتهم مساعدتهم بها 
على حل المشكالت. قد تحتاج إلى تعديل المهمة للتالميذ في الفصل بطريقة مناسبة، كما يمكنك اختيار إعادة االطالع على 

تلك القصص في وقت الحق على مدار هذا الفصل.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي في هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تناقشنا اليوم عن صور مساعدة أفراد عائلتنا في حل المشكالت. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا قصصكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة القصص.



اوم :لايل:للاوللا :لوألص لصفلا 155

لظرةلعاصة اودرسل3

لفلّمل)90لدقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.اإلرشادات

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا أمس عن األسباب المختلفة التي تجعلنا نتواصل مع باقي األشخاص في مجتمعنا. ما هي األسباب 
التي تتذكرونها عن تواصلنا فيما بيننا؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األسباب التي تجعلنا نتواصل في مجتمعاتنا.

2. يقول المعلم ما يلي: نعرف كذلك أن هناك عدة وسائل نستطيع من خاللها التواصل. هل تعرفون أنه منذ فترة طويلة، كان 
الناس يرسلون رسائل باستخدام الِجمال، أو الطيور، أو حتى أنغام الطبول؟ أما اليوم، فهناك عدة أشكال للتكنولوجيا ُتمّكننا من 

التواصل فيما بيننا. هل يمكنكم ذكر بعض األمثلة؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

ل اإلجابات في "يقول المعلم" باألسفل بناًء على األمثلة التي يقدمها التالميذ. ملحوظة للمعلم: عّدِ

يقول المعلم ما يلي: قدمتم أمثلة جيدة. ال تنسوا أن هناك وسائل تكنولوجية أخرى متعددة بخالف األجهزة اإللكترونية مثل 
الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر. فالتكنولوجيا تعني أي أداة مصممة لحل المشكالت التي تواجهنا. على سبيل المثال، يعد 

القلم الرصاص شكاًل من أشكال التكنولوجيا. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن القلم يساعدنا في التواصل.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء تلميذين أو ثالثة تالميذ باستخدام استراتيجية رفع اإلبهام إلى أعلى لشرح ما يفكرون فيه.

3. يقول المعلم ما يلي: يمكننا التواصل بعضنا مع بعض عن طريق كتابة رسالة بالقلم الرصاص، كما يمكننا استخدام قلم، أو 
قلم تلوين، أو قلم تحديد. وعلى مدار األيام القليلة المقبلة، سنكتشف مًعا طرًقا عديدة تساعدنا بها التكنولوجيا على التواصل. 

وسنتمرن على استخدام عناصر لكل نوع من أنواع التواصل. واآلن دعونا نفكر في األمر. إذا كنتم تكتبون رسالة، فكيف يمكن أن 
تصل تلك الرسالة إلى الشخص المرسلة إليه أو إلى الوجهة؟

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
استكشاف كيفية تسهيل التكنولوجيا لعملية التواصل في   

المجتمع )الهواتف المحمولة، والبريد اإللكتروني، وغيرها(.
التدريب على استخدام أشكال مختلفة من التواصل  

تحضير ورق مخططات يحمل عنوان "عناصر البريد 
اإللكتروني" مع تسمية األجزاء الرئيسية للبريد 

اإللكتروني، بما في ذلك نافذة "إلى"، ونافذة "الموضوع"، 
ونص الرسالة.

عرض العناصر التالية إذا أمكن: ظرف، أو عينة من 
الطوابع بتصميمات مختلفة، أو وسائل اتصال مثل جهاز 

كمبيوتر، أو كمبيوتر لوحي، أو هاتف محمول.

الوجهة  
التكنولوجيا  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
هاتف محمول  
ظرف به طابع بريدي  
ورق مخططات  
أقالم تحديد  
هاتف محمول، أو الب توب، أو   

كمبيوتر لوحي )اختياري(
عينة من الطوابع البريدية   

)اختياري(

للالجلاولفلّم

ل هيزاتلاوصفلملولدرس

اوصمرداتلايساسية

اوصهاراتلاوحيالية

تعلَّم لتكون

التواصل:
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصل   

غير اللفظي.

 الكتابي.
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يقوم المعلم بما يلي: عرض ظرف به طابع بريدي على التالميذ. استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن 
السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: شرح خط سير الرسالة إلى الوجهة المحددة لها.

يقوم المعلم بما يلي: رسم مخطط أثناء وصف العملية التالية حتى يستوعبها التالميذ بصرًيا. إذا كان التالميذ على علم 
بالموضوع، يقوم المعلم بطرح مقدمة عن العملية من خالل مجموعة جمل وعبارات وأسئلة مجمعة مثل: "في رأيكم، إلى أين 

يأخذ ساعي البريد رسائل البريد؟"

يقول المعلم ما يلي: أجل، عندما ترسلون رسالة إلى شخص ما، فعليكم شراء طابع بريدي لوضعه على الرسالة ثم وضع الرسالة 
في صندوق البريد؛ ليقوم ساعي البريد في الخطوة التالية بتجميع الرسائل كافة. وفي مكتب البريد، يتم ترتيب جميع الرسائل 
على حسب وجهتها، ثم ُينقل كل البريد المراد توصيله إلى مكان واحد بشاحنة—أو حتى طائرة إذا كانت الوجهة بعيدة جًدا—

إلى أقرب مكتب بريد من الوجهة المحددة، ثم يحمل ساعي بريد آخر تلك الرسائل ويوصلها إلى مستلم الرسالة. مذهل! تتكون 
هذه العملية من عدة خطوات. فلنفكر مجدًدا: كيف يعرف مكتب البريد وجهة الرسائل؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. نكتب اسم الُمرَسل إليه والوجهة على الظرف. هّيا نبدأ التدريب.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالميذ. الطلب من التالميذ فتح صفحة "التواصل عبر البريد". وعلى السبورة، يكتب المعلم 
أجزاء من عنوان المدرسة في مناطق مختلفة، من دون ترتيب.

ا. يقرأ المعلم بصوت عاٍل: تدّرب على كتابة العنوان على الظرف، ثم صمم طابًعا بريدّيً

يقول المعلم ما يلي: دعونا نتظاهر بأنكم في المنزل وتريدون أن ترسلوا إلي رسالة هنا في المدرسة. لقد كتبت قائمة على 
السبورة بالمعلومات المهمة التي تحتاجونها، ولكن تلك المعلومات مختلفة إلى حد ما. هل يعرف أحد منكم أول معلومة نضعها 

على الظرف؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: الخطوة األولى هي كتابة اسم المرسل إليه. وتحت االسم، سنكتب رقم الشارع واسمه. وتحته سنكتب اسم 
المنطقة. ثم بعد ذلك، سنكتب اسم المركز أو الوحدة والرقم البريدي.

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم هذه الخطوات أو تكرارها حسب الحاجة لدعم التالميذ. التحدث عن المعلومات الخاصة بعنوان 
المدرسة المكتوب على السبورة. عمل روابط بالمعلومات الموجودة على السبورة وأين يجب أن يكون ذلك على الظرف في كتاب 

التلميذ، إذا لزم األمر. بناًء على مستوى الفصل، إما أن تكرر كل سطر وتنتظر حتى يكمله التالميذ، ثم تنتقل إلى الخطوة 
التالية، أو السماح للتالميذ بالعمل بمفردهم بالوتيرة التي تناسبهم.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة معلومات الظرف بصورة صحيحة.

يقوم المعلم بما يلي: عرض الطريقة المناسبة لوضع معلومات الظرف بعد انتهاء التالميذ من العمل، وجعل التالميذ يتحققون 
مما قاموا به من عمل.

يقول المعلم ما يلي: عليكم كما هو وارد في الخطوة التالية من التعليمات تصميم طابع بريدي لوضعه على الظرف. هل رأي 
ا من قبل؟ كيف كان تصميمه؟ أحد منكم طابًعا بريدّيً

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة التجارب.

يقول المعلم ما يلي: ترمز الطوابع البريدية إلى َمعلم تذكاري أو مكان شهير، كما تحمل الطوابع البريدية في بعض األحيان 
صورة شخصية مشهورة. وفي أوقات أخرى، تتعلق بحدث مهم. فكروا في الصورة التي تريدون وضعها على أحد الطوابع البريدية، 

ثم ارسموا تصميمكم في أسفل الصفحة.

يقوم المعلم بما يلي: توسيع نطاق المحادثة على حسب الحاجة. إذا كان العديد من الطالب على دراية بتصميمات الطوابع 
البريدية المتعددة، فاطلب منهم ذكر أمثلة في كل فئة مذكورة. في حال إمكانية الوصول إلى نماذج الطوابع البريدية، يمرر 

المعلم بعض الطوابع على التالميذ لمناقشتها. الرجوع إلى ما تمت دراسته سابًقا عن المعالم التذكارية، واألشخاص، واألماكن 
المشهورة.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير، ثم تصميم طابع بريدي عادي.

4. يقول المعلم ما يلي: قد يستغرق كتابة رسالة بريدية وقًتا طوياًل. ماذا لو أردت إخبار أحد أفراد العائلة ممن يعيشون بعيًدا عن 
الجائزة التي ربحتها؟ كيف يمكنكم إرسال رسالة مكتوبة بسرعة أكبر مقارنًة بإرسال رسالة بالبريد؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال. )تشمل الخيارات، على سبيل المثال ال 

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا
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ا. تدّرب على كتابة التلمان على الظرف، ثم جوم طابًتا بريدّيً

البريد  عبر  التواصل 
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الحصر، الوسائط االجتماعية، وتطبيقات الهواتف الذكية، والبريد اإللكتروني(.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة وسائل أخرى للتواصل بشكل أسرع من استخدام البريد.

ا من التفكير في كيفية إرسال خطاب عبر البريد. واآلن لنفكر في كيفية إرسال البريد  يقول المعلم ما يلي: لقد انتهينا تّوً
اإللكتروني. هل يأتي ساعي البريد لجمع خطابات البريد اإللكتروني وتوصيلها إلى شخص آخر.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

يقوم المعلم بما يلي: رسم مخطط أثناء وصف العملية التالية حتى يستوعبها التالميذ بصرًيا. ال يحتاج التالميذ إلى فهم 
ا في هذه المرحلة. يعتمد الشرح التالي على التناظر السابق بين مكتب البريد كنظير للعملية الرقمية. كيفية التواصل إلكترونّيً

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، ال يشترك ساعي بريد في عملية جمع خطابات البريد اإللكتروني وتوصيلها. تتم العملية 
ا بين أنواع مختلفة من أجهزة الكمبيوتر. عندما تضغط على "إرسال" في البريد اإللكتروني، ينتقل الخطاب  بالكامل رقمّيً

اإللكتروني إلى خادم، وهو عبارة عن جهاز كمبيوتر آخر يعمل كمكتب بريد. يقرأ الخادم العنوان حيث يجب أن يصل الخطاب 
ويرسله إلى خادم آخر متصل بجهة وصول حيث يوجد عنوان البريد اإللكتروني، ثم يوصله هذا الخادم إلى البريد اإللكتروني 

للمرسل إليه. وهذه أيًضا عمليه معقدة. كم في رأيكم من الوقت تستغرقه هذه العملية؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: المذهل في أمور تكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر أنه حتى إذا كانت الخوادم في أماكن بعيدة عبر البلد أو حتى 
في أنحاء العالم، فإن العملية بأكملها تتم في وهلة. مذهل، أليس كذلك؟ لنواصل التفكير. في رأيكم، كيف يعرف الخادم المكان 

الذي يجب أن يصل إليه البريد اإللكتروني. إذا كنت تريد أن ترسل إلي خطاًبا بالبريد اإللكتروني، فهل تضع عليه عنوان المدرسة 
مثلما حدث في خطابنا؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

يقوم المعلم بما يلي: تعليق مخطط بعنوان "عناصر البريد اإللكتروني" في مقدمة الفصل. الطلب من التالميذ االنتقال إلى 
صفحة "التواصل عبر البريد اإللكتروني" في كتاب التلميذ والمتابعة أثناء الشرح. سؤال التالميذ عما يجب أن يكتب في كل فراغ 

في البريد اإللكتروني إذا كان البريد اإللكتروني مألوًفا لهم.

يقول المعلم ما يلي: هناك بعض العناصر المهمة التي يجب إدخالها عند كتابة بريد إلكتروني، فنحن نستخدم معلومات 
مختلفة عن تلك التي نكتبها على المظروف. إلرسال رسالة فإننا نحتاج إلى معرفة عنوان البريد اإللكتروني للشخص الذي 

نراسله، وندخل هذا العنوان في سطر نجده في البريد اإللكتروني بعنوان "مرَسل إلى".

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى الجزء المحدد على المخطط. االستمرار في شرح كيفية إنشاء عنوان البريد اإللكتروني 
واألجزاء األخرى من المخطط.

دائًما ما نستخدم رمز @ في عناوين البريد اإللكتروني.  
ا أن نحرص على كتابة عنوان البريد اإللكتروني كما هو بدقة. فالخطأ في كتابة أحد الحروف، أو األرقام،    من المهم جّدً

أو الرموز قد يتسبب في وصول البريد اإللكتروني إلى الشخص الخطأ أو عدم وصوله على اإلطالق.
يشير السطر بعنوان "الموضوع" إلى موضوع محتوى الخطاب.  
ويكتب الخطاب في الجزء األساسي من الرسالة.  

يقول المعلم ما يلي: حان دوركم اآلن للتدرب. فكروا لمدة دقيقة في خطاب موجز تريدون أن ترسلوه إلى أحد أفراد العائلة. 
ليس من الضروري معرفة عنوان البريد اإللكتروني الحقيقي. يكفي أن تستخدموا لقب الشخص الذي تراسلوه اآلن مثل 

...@grandmother

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير ثم التدرب على إنشاء رسالة بعنوان )خيالي(.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أنحاء الفصل لعرض المساعدة أثناء عمل التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: يدور مشروع "شارك" عن تقديم شيء تعلمناه خالل هذه السنة ألحد أفراد المجتمع. هل تعتقد أن الخطاب، 
أو التواصل عبر البريد، أو التواصل عبر البريد اإللكتروني سيكون وسيلة جيدة لمشاركة ما تعلمناه؟ لماذا مع بيان السبب؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النظام اليومي عند هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن التواصل باستخدام وسائل التكنولوجيا وتدربنا على طريقتين إلرسال الخطابات. التفتوا 
إلى زميل مجاور لمشاركة أحد االختالفات بين التواصل باستخدام البريد والبريد اإللكتروني.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة األفكار مع الزميل المجاور.
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لظرةلعاصة اودرسل4

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن كيفية االستعانة بالوسائل التكنولوجية لمساعدتنا على التواصل. تدربنا على استخدام 
وسيلتين مختلفتين للتواصل: إرسال خطاب عبر البريد العادي، وإرسال خطاب عبر البريد اإللكتروني. ما الذي تتذكرونه عن 

أوجه االختالف بين العناوين لكل منهما؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل متابعة الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2.يقول المعلم ما يلي: في الحقيقة، يوجد العديد من أوجه االختالف بين التواصل عبر البريد العادي أو التواصل عبر البريد 
اإللكتروني، كما أن هناك العديد من أوجه التشابه بينهما. لنأخذ بعض الوقت لنتعمق في التفكير في هذا األمر. انتقلوا إلى 

صفحة "ما الفرق بين البريد العادي والبريد اإللكتروني؟" في كتاب التلميذ. ماذا ترون في الصفحة؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لإلجابة عن )مخطط ِفن(.

يقوم المعلم بما يلي: تعليق مخطط ِفن كبير الحجم إلكماله أثناء المناقشة. تذكير التالميذ بكيفية استخدام مخطط ِفن عند 
الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. نستخدم مخطط ِفن للتفكير في أوجه التشابه واالختالف بين شيء آخر أو شيئين. على سبيل 
المثال، ذكرنا من قبل أن نوع العنوان الُمستخدم يختلف بينهما. لنسجل هذه المعلومة.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل تسجيل المالحظات مثل "استخدام عنوان حقيقي" تحت كلمة البريد العادي في الدائرة األولى 
و"استخدام عنوان بريد إلكتروني" تحت كلمة البريد اإللكتروني في الدائرة الثانية.

يقول المعلم ما يلي: لنواصل التفكير مًعا. تحدثنا باألمس عن الوقت المستغرق لوصول كل نوع من الخطابات. ما الذي 
تتذكرونه عن ذلك؟ هل يستغرقان الوقت نفسه؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل مخططين زمنيين )مثل "بضعة أيام" تحت كلمة البريد العادي و"فوًرا" تحت كلمة البريد 
اإللكتروني( على المخطط. االستمرار في تسيير المحادثة ومطالبة التالميذ كافة بالتفكير في وجه تشابه واحد على األقل 

البريد اإللكتروني

البريد العادي

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

الصف الثاني االبتدائي140

م ألجه التشابه لاالختالف بين البريد التادي لالبريد اإللكترلني في لخطط ِفن. سّصِ

اإللكتروني؟ والبريد  العادي  البريد  بين  بين  الفرق  ما 

الدرس

4

لفلّمل)90لدقيقة(
اإلرشادات

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
المقارنة بين أساليب التواصل والتمييز بينها.  
تصنيف الحوارات حسب مستوى االحترام،   

وموضوعات الحوارات، وأغراض التواصل.
التدريب على حل المسائل المتعلقة بالتواصل الرقمي.  

رسم مخطط ِفن على ورق مخططات كبير كما هو موضح في 
كتاب التلميذ صفحة "ما الفرق بين البريد العادي والبريد 
اإللكتروني؟" توفير أجهزة كمبيوتر أو أجهزة كمبيوتر لوحي

لغة فصحى  
لغة عامية  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
ورق مخططات  

للالجلاولفلّم

ل هيزاتلاوصفلملولدرس

اوصمرداتلايساسية

اوصهاراتلاوحيالية

تعلَّم لتكون

التواصل:
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصل غير   

اللفظي.

تعلَّم لتعرف

حل المشكالت:
تحليل عناصر المشكلة.  

إذا توافرت قبل بداية الدرس.
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لفلّمل)90لدقيقة(

لتسجيله، ثم جعل التالميذ يعملون مع زميل مجاور لوضع قائمة بثالثة أو أربعة أوجه أخرى للتشابه واالختالف بين وسيلتي 
التواصل. إذا واجه التالميذ صعوبة في التفكير في أوجه التشابه واالختالف، فشجعهم بطرح األسئلة مثل:

هل يمكنني إرسال الخطاب إلى أكثر من شخص في نفس الوقت عبر البريد العادي أو عبر البريد اإللكتروني؟  
هل يمكنني إرسال خطاب إلى بلد آخر عبر البريد العادي أو عبر البريد اإللكتروني؟  
هل يجب علّي أن أدفع مقابل إرسال خطاب عبر البريد اإللكتروني مثلما أفعل عند شراء طابع بريدي في التواصل عبر البريد   

العادي؟

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع زميل مجاور للمقارنة بين التواصل عبر البريد العادي أو البريد اإللكتروني.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم للتفكير الجاد في أوجه التشابه واالختالف بين البريد العادي والبريد اإللكتروني. لنتعمق في 
التفكير قلياًل في فكرة وصول البريد اإللكتروني بشكل فوري، فهذا ينطبق أيًضا على العديد من تطبيقات الهواتف الذكية ومواقع 

التواصل االجتماعي. ما الفائدة من التواصل بشكل فوري؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

يقوم المعلم بما يلي: توسيع نطاق هذه المحادثة لتشجيع التالميذ على التفكير في سلبيات التواصل بشكل فوري، فعلى سبيل 
ي كلمة، ما أو قد ترسل الخطاب إلى الشخص الخطأ، وقد تسيء إلى شخص ما، فبمجرد إرسال  المثال: قد تخطئ في تهّجِ

الخطاب ال يمكنك استعادته. التشجيع على التحليل والتفكير.

3. يقول المعلم ما يلي: نستخدم اليوم تكنولوجيا متطورة، مثل الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر، وأجهزة الكمبيوتر 
اللوحي. يمكننا أن نكتب خطاًبا ليقرأَه الشخص اآلخر بعد برهة. يكون ذلك جيًدا أحياًنا. يتصل األشخاص بعضهم ببعض 

كأنهم في نفس المكان معك. نحصل على اإلجابات سريًعا، ولكن قد يسبب ذلك مشكلة أحياًنا. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 
"مواقف".

يقوم المعلم بما يلي: تحديد مواقف مختلفة لكل صف أو منضدة لقراءتها ومناقشتها، كما يمكنك تعديل هذه المهمة ومراجعة 
كل موقف كفصل بالكامل. ومع ذلك، يمكن توفير وقت التفكير وفرصة للتالميذ للتحدث مع أكثر من زميل مجاور أو مجموعات 

صغيرة لتشجيع المشاركة والتفكير اإلبداعي.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ناقش الموقف وكيفية َحل المشكلة مع زمالئك في الصف وبعدها أكمل الجمل.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة مواقف وحلول مختلفة وتسجيلها.

ا نشارك ما كنا نعمل عليه. إذا ناديت على اسمك، فأخبرني بمشكلتك وكيف حللتها. يمكنك مشاركة أكثر  يقول المعلم ما يلي: هّيَ
من طريقة لحل المشكلة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المشكالت وطريقة حلها.

4. يقول المعلم ما يلي: لقد أبدعتم في حل المشكالت. شكًرا لكم على المشاركة. لننتقل بتفكيرنا إلى جزء آخر من التواصل. 
أتساَءل عما إذا كنا نستخدم نفس النبرة عند الكتابة للجميع. عودوا إلى خطاب البريد اإللكتروني الذي كتبتموه باألمس في 

صفحة "التواصل عبر البريد اإللكتروني". كتبتم خطاًبا ألحد أفراد العائلة. إذا كنتم تكتبون إلى صديق، فهل سيختلف الخطاب؟  
ناقشوا ذلك مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة التغييرات التي تطرأ على رسالة في حال إرسالها إلى صديق بداًل من أحد أفراد العائلة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن فكروا، ماذا لو أرسلتم خطاًبا إلى معلم في المدرسة، أو إلى المدير، أو صاحب متجر في المجتمع؟ 
كيف يختلف الخطاب في هذه الحالة؟.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة التغييرات التي تطرأ على الخطاب مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء لسؤال التالميذ لمشاركة أفكارهم مع الفصل. التركيز على فكرة أننا نكتب أو 
نتحدث مع األشخاص الذين ال نعرفهم باللغة الفصحى أو مع من هم أكبر سًنا.

5. يقول المعلم ما يلي: يمكننا التخطيط لعرض تقديمي في الفصل، مثل اإلعالنات، فنحن نفكر في المستمعين إلينا. نفكر 
في كيفية جعل الخطاب مناسًبا للمستمع إلينا. نفعل الشيء نفسه في كتابة الخطابات أو التحدث مع اآلخرين. نتواصل بشكل 

مختلف مع أصدقائنا، ومعلمينا، وعائلتنا، وأفراد المجتمع. استعنا باألمس بمثال يدور حول الفوز بجائزة. التفتوا إلى زميل 
مجاور وأخبروه عن جائزة فزتم بها. ماذا تقولون عندما يهنئونكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار ويخبرون أصدقاَءهم عن جائزة فازوا بها.

يقول المعلم ما يلي: تخيلوا اآلن أن معلًما آخر أو شخًصا كبيًرا من المجتمع سمع عن جائزتكم وأراد أن يهنئكم؟ التفتوا مرة 
أخرى إلى الزميل المجاور وقوموا بـ تمثيل األدوار عن كيفية الرد على هذا الشخص الكبير.

يقوم التالميذ بما يلي: تمثيل األدوار عن الرد على تهنئة الشخص الكبير.
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ناقش الومقف لكيلية َحم الوشكلة لع زلالئك في الصف لبتدها أكوم الصوم.

مواقف

1. التقط لك صديقك المفضل صورة مضحكة ونشرها على مواقع التواصل االجتماعي، فتضايقت كثيًرا من هذا الفعل وتأذت 
مشاعرك. 

2. تضايقت منك ابنة عمك بسبب رسالة تظن فيها أنك أسأت إليها..

المشكلة 

المشكلة 

سأحاول

سأحاول

حل المشكالت
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يقول المعلم ما يلي: ما وجه االختالف بين الردين؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: مثلما نتحدث مع اآلخرين، من المهم أن نأخذ بعين االعتبار من هو المستمع إلينا أو قارئ الخطاب. 
يمكننا أن نجري محادثة باللغة الفصحى أو العامية. أي من المواقف السابقة التي مّثلناها كانت باللغة الفصحى؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ لإلجابة. سؤالهم ما إذا كانوا يتفقون أو يختلفون مع إجابة التلميذ 
األول. توسيع نطاق المحادثة بطلب اآلتي:

تحديد مواقف أخرى حيث من المتوقع إجراء محادثة مالئمة باللغة الفصحى.  
تقديم أمثلة لمواقف تالئم المحادثة باللغة العامية.  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة مواقف تناسب الخطابات التي ُتكتب بالفصحى، مثل الكتابة ألحد األقارب، أو معلم، أو 
شركة، أو متجر، أو رئيس، أو زميل عمل. مشاركة مواقف تناسب الخطابات التي ُتكتب بالعامية، مثل الكتابة لصديق أو 

قريب أصغر سًنا.

6. يقول المعلم ما يلي: تعرفون الكثير عن المحادثات باللغة الفصحى والعامية. ففي المحادثات العامية، قد تنادون على 
صديقكم باسم مستعار. ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم ستستخدمون اسًما مستعاًرا في محادثة باللغة الفصحى مع المدير.

يقوم التالميذ بما يلي: إنزال اإلبهام إلى األسفل إلظهار أن ذلك لن يكون مناسًبا.

يقول المعلم ما يلي: عند كتابة خطاب باللغة الفصحى، فإننا ننتبه الستخدام التهجي الصحيح والحفاظ على قواعد النحو 
ولغة مناسبة. نظهر االحترام. يجب أن نتأدب في الحديث مع أصدقائنا في المحادثة ولكن ليس من الضروري أن نستخدم اللغة 

الفصحى. هّيا نبدأ التدريب. افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة "كتابة رسالة". أواًل، اقرءوا اإلرشادات بمفردكم في صمت.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشادات دون مساعدة من أحد.

يقوم المعلم بما يلي: تكرار اإلرشادات وإضافة المزيد إلى الموقف المقترح حسب الحاجة. توجيه التالميذ للعمل في مجموعات 
ثنائية، أو مجموعات صغيرة، أو العمل بمفردهم وذلك حسب مهارة التالميذ الكتابية 

يقوم التالميذ بما يلي: تأليف ثالثة خطابات بالمحتوى نفسه وبأساليب مختلفة لثالثة أشخاص مختلفين.

ملحوظة للمعلم: في حال توافر أجهزة الكمبيوتر، يمكن تنفيذ هذا النشاط باستخدام برنامج معالجة الكلمات. ولترسيخ التعلم 
المسبق عن الخطابات وعناوين البريد اإللكتروني، يمكنك تحديد أي أسلوب يجب أن يستخدمه التالميذ حسب رغبتهم.

يقول المعلم ما يلي: لنستخدم استراتيجية رفع األيدي وتكوين ثنائيات لمشاركة خطاباتنا مع زميل.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي، وتكوين ثنائيات لمشاركة الخطابات مع ثالثة أو أربعة زمالء.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا على اجتهادكم اليوم خالل التدرب على التواصل باللغة الفصحى. سنستفيد من هذا عند عرض ما 
تعلمناه على أحد أفراد المجتمع في مشروع "شارك".

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي في هذه المرحلة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن أساليب التواصل المالئمة وكيفية حل المشكالت التي تنتج عن التواصل الرقمي. إذا كان 
يمكنك أن تشارك إحدى القواعد أو اإلرشادات التي تتعلق بالتواصل مع أحد األقارب صغار السن عن استخدام مواقع التواصل 

االجتماعي والهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر، فماذا ستقول؟ التفتوا وشاركوها مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة إرشادات التواصل الرقمي مع زميل مجاور.

143الصف الثاني االبتدائي

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

تخّيَم أن لتلوك طلب للك أنت لزلالئك تصويع زجاجات بالستيكية فارغة لتلليذ لشرلع. اكتب رسالة إلى 
أحد أجحاب الوتاجر في للطقتك، لأحد أفراد عائلتك، لأحد أجدقائك لاطلب للهم أن يحضرلا لك لماّدَ 

تستخدلها لتلليذ لشرلعك أل أن يتبرعما ببتضها.

رسالة كتابة 

جاحب لتصر
أحد افراد التائلة

جديق

التواصل
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لظرةلعاصة اودرسل5

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا أمس عن بعض أوجه التشابه واالختالف بين إرسال الخطابات عبر البريد وإرسال رسائل عبر البريد 
اإللكتروني. استكشفنا كيف يمكن أن يكون التواصل الفوري مفيًدا وبعض التحديات التي يقدمها. ما هي األشياء المشتركة بين 

إرسال الخطابات عبر البريد وإرسال رسائل عبر البريد اإللكتروني؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: الشيء المشترك بينهم هو الكلمات المكتوبة. والسبب وراء وجود الخطابات والبريد اإللكتروني هو ُبعد 
المسافة بين األشخاص. ألنهم ال يستطيعون رؤية وجوهنا أو سماع أصواتنا أو يسألون أسئلة ونجيب عنهم فوًرا مثل إجراء حوار. 

ماذا تفضلون أكثر؟ التواصل الكتابي أم التواصل الشخصي؟

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لمشاركة ما يفضلونه.

يقول المعلم ما يلي: يوجد بالتأكيد فوائد لكال النوعين من التواصل. فإحدى فوائد التواصل الشخصي هي التواصل بما هو 
أكثر من الكالم. انظروا إلى وجهي وفكروا في الشيء الذي أريد أن أعرفكم به.

يقوم المعلم بما يلي: إظهار السعادة، والحزن، والفرح على وجهِه. اختيار تلميذ لوصف ما يريد أن يعبر عنه. حث التالميذ على 
التفكير بعمق من خالل توجيه سؤال "لماذا تعتقدون ذلك؟"، فور إجابتهم على السؤال السابق.

يقوم التالميذ بما يلي: وصف ما يريد المعلم أن يعبر عنه.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم قراءة تعبيرات وجهي. اآلن اسمعوا صوتي. فّكروا في الشيء الذي أريد أن أعبر عنه؟

لفلّمل)90لدقيقة(
اإلرشادات

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
استخدام الحوار لحل المشكالت مع الزمالء،   

واألشقاء، والوالدين.
استعراض كيفية استخدام طرق التواصل اللفظي.  

تقديم نموذج لوجه دمية باستخدام طبق ورقي وخمسة 
وجوه قابلة للتبديل على دوائر ورقة بحجم الدائرة 

المركزية للطبق. ضع شريًطا الصًقا خلف كل وجه ليسهل 
لصقه ونزعه من الطبق الورقي. اجمع متطوعين ليساعدوا 

في قطع خمس دوائر ورقية لكل تلميذ أو لمجموعة 
التالميذ في حجم الدائرة المركزية للطبق الورقي.

إشارة  
غير لفظي  
نبرة الصوت  
اللفظي  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  
أطباق ورقية  
دوائر ورقية )5 لكل تلميذ أو   

مجموعة تالميذ(
شريط الصق  
ورق تصميمات ملون  

للالجلاولفلّم

ل هيزاتلاوصفلملولدرس

اوصمرداتلايساسية

اوصهاراتلاوحيالية

تعلَّم لتكون

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصل غير   

اللفظي.

تعلَّم لتعرف

حل المشكالت:
تحليل عناصر المشكلة.  

         وغير اللفظي  



162 اوم :لايل:للاوللا :لوألص لصفلا

يقوم المعلم بما يلي: نطق الجملة اآلتية بنغمة صوت تعبر عن الدهشة: "هل رأيتم ذلك؟"

يقول المعلم ما يلي: ما الذي كنت أشعر به عندما طرحت عليكم هذا السؤال؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: تكرار سؤال "هل رأيتم ذلك؟" بنغمة صوت غاضبة.

يقول المعلم ما يلي: لقد قلُت نفس العبارة، ولكن أما زال الصوت يعبر عن الدهشة؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا ظننتم أن شعوري 
هو نفسه في السؤالين.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى أو عدم التصويت.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم، تغيرت نغمة صوتي. ما هو الشعور الذي أردت أن أعبر عنه في المرة الثانية؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تكلمنا عن التواصل الكتابي. أحد األشياء الرائعة عن التواصل الشخصي هو أننا نتواصل باستخدام الكالم، 
والوجه، والجسد. وسنتعلم اليوم عن التواصل اللفظي وغير اللفظي. اهمسوا إلى زميل مجاور ماذا يعني التواصل اللفظي وغير 

اللفظي؟

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لمشاركة أفكارهم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة معنى التواصل اللفظي وغير اللفظي.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم، التواصل اللفظي يعني استخدام الكلمات، بينما يعني التواصل غير اللفظي عدم استخدام 
الكلمات. ُيعد الكثير من تواصلنا غير لفظي. فاألطفال الذين ال يستطيعون الكالم يمكنهم أيًضا التواصل. ما هي الطرق التي 

يستخدمها األطفال للتواصل؟ ارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أي أفكار.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ ممن يرفعون أيديهم. اإلجابات الممكنة هي: البكاء، والضحك، واالبتسام، وركل األقدام.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة طرق التواصل عند األطفال.

ملحوظة للمعلم: في الدرس الثاني، يمثل التالميذ طرق التواصل في العائلة. يمكن أن يستخدم األطفال تواصاًل غير لفظي في 
تمثيل األدوار. سيكون هذا وقًتا مناسًبا لالستعانة بالدرس وجوانب التواصل غير اللفظي لديهم.

3. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "التواصل اللفظي وغير اللفظي".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ِصف ما تعبر عنه كل صورة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نتدرب على قراءة التواصل غير اللفظي. سيكون ذلك أسهل في الحوارات الشخصية والحياتية، ولكن 
هذه الصور أمثلة رائعة على التواصل غير اللفظي. اعملوا بمفردكم لنبدأ، ثم سنشارك األفكار مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة ما تعبر عنه كل صورة.

يقوم المعلم بما يلي: مشاركة أفكار التالميذ مع زميل مجاور، ثم استخدام عصّي األسماء الختيار التالميذ لمشاركة ما تعبر عنه 
كل صورة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما تعبر عنه كل صورة.

يقوم المعلم بما يلي: وضع التالميذ في ثنائيات أو تركهم يختارون شركاَءهم.

4. يقول المعلم ما يلي: نحن نتعلم كيفية استخدام الوجه، والحركات، ونغمات الصوت لنتواصل بطريقة غير لفظية. يمكننا 
الصياح أو الهمس أو جعل كالمنا قصيًرا )فظ( أو الضحك أثناء الكالم. يستمع الناس إلى الكالم الذي نتحدث به، كما أنهم 

يفهمون من نغمات صوتنا. ربما يستخدم والداكم وأشقاؤكم النصوص في كثير من األحيان. في بعض األوقات، ال يفهم الناس 
ا عن مشكلة مع صديق. افتحوا  ما نريد أن نقوله لهم عند كتابة نص أو شيء ألنهم ال يستمعون إلى نغمة صوتنا. دعونا نقرأ نّصً

كتاب التلميذ على صفحة "التواصل لحل المشكالت".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اختر شخصية وتدرب على التعبير عما كتبته بنبرة الصوت المقترحة، ثم َعِلق على أداء 
زميلك وهو يؤدي دوره.

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا
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ِجف لا تتبر عله كم جمرة. 

اللفظي  وغير  اللفظي  التواصل   

الدرس

5

التواصل
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اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

ق على أداء زليلك   اختر شخصية لتدرب على التتبير عوا كتبته بلبرة الصمت الوقترحة، ثم عّلِ
لهم يؤدي دلره.

المشكالت لحل  التواصل 

مرحًبا يا حسام، لقد أخذت حقيبتك، و...نمر )ستيدة(:

أعرف أنِك أخذِتها، رشا أخبرتني بذلك.   حسام )غاضب(: 

وما المشكلة يا حسام؟نمر )لرتبكة(:

ماذا أصابِك يا نور؟ منذ سنوات ونحن أعز أصدقاء، واآلن تفعلين هذا!  حسام )حزين(:

ما الذي تتحدث عنه؟نمر )لرتبكة(:

أنِت أعز أصدقائي، لكنِك ارتكبِت خطًأ. لماذا أخذِت حقيبتي دون استئذان؟ حسام )حزين(:

أضحكتني يا حسام. لقد تركت حقيبتك في الفناء صباًحا؛ ولهذا السبب أحضرتها ووضعتها في  نمر )تضحك(:
غرفتك.

ا؟ شكًرا يا نور، أعتذر عن غضبي. اآلن فهمت ما حدث. أنِت صديقة رائعة.  حسام )ستيد(: حّقً
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يقول المعلم ما يلي: ما الذي تالحظونه بعد أسماء الشخصيات؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح. توجد كلمة بين قوسين بعد األسماء. السطر األول مكتوب "سعيد"، والسطر الثاني مكتوب 
"غاضب". هذه كلمات عن األحاسيس أو المشاعر. عندما يأتي دوركم، اقرءوا بنغمة صوت تتفق مع المشاعر التي بين القوسين. 
هذه فرصة جيدة للتدرب على التواصل. سيقدم زميلك تغذية راجعة بما إذا كانت نغمة صوتك تتفق مع المشاعر أم ال. تذكروا 

استخدام مهارات االستماع الجيدة لديكم.

يقوم التالميذ بما يلي: التدرب على السطور وتقديم تغذية راجعة.

يقوم المعلم بما يلي: منح وقت للتدريب والتحسين. توزيع مواد فنية أثناء عمل التالميذ )متضمنة أطباًقا ورقية، وأقالم 
التحديد، ودوائر ورقية( أو وضعها في وسط الفصل. عرض نموذج جاهز لدمية بوجوه قابلة للتغيير على التالميذ.

ملحوظة للمعلم: إذا استمتع التالميذ باإلبداع، فشجعهم على تخيل مشكلة جديدة لحسام ونور ليقوموا بحلها باللعب بالدمى 
أو استخدم النص الموجود في صفحة "التواصل لحل المشكالت". التأكد من اختيار التالميذ لنفس النص البتكار تعبيرات 

الوجه التي تتناسب مع المهمة التالية.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نكمل درسنا وممارستنا على التواصل اللفظي وغير اللفظي. تساعدنا هذه الدمى على التعبير عن 
أنفسنا. سوف نصنع دمى مثل التي مع نور وحسام، ولكن هذه الدمى ستكون مختلفة قلياًل عن المعتاد. ستأخذون خمس ورقات 

على شكل دائرة وطبق ورقي واحد لنستخدمه كوجه دمية. لماذا تعتقد أن لديك أكثر من دائرة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: إنها أفكار رائعة! سترسمون خمسة وجوه مختلفة بخمسة مشاعر مختلفة. انظروا إلى المشاعر المختلفة 
التي تدربتم عليها في قصة حسام ونور. إذا كانت الشخصية الخاصة بك حزينة، فألصق الوجه الحزين على الطبق الورقي. إذا 

أصبحت الشخصية سعيدة، فيمكن أن تستبدل الوجه الحزين بالوجه السعيد على الطبق الورقي. الخطوة األولى، ارسموا وجوًها 
لخمسة مشاعر مختلفة.

ملحوظة للمعلم: يمكن استخدام الكمبيوتر للبحث على وجوه مختلفة للدمى. يمكن للتالميذ قص وجوه أو مالمح وجه من المجالت أو 
اإلعالنات.

يقوم التالميذ بما يلي: ابتكار وجوه للدمى.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء الفصل ومساعدة التالميذ عند الحاجة. تشجيع التالميذ على مساعدة بعضهم بعًضا 
أثناء ابتكارهم وجوًها مناسبة. عندما يكون التالميذ على وشك االنتهاء، وضح كيفية عمل حلقات األشرطة ليستطيعوا لصق 

ونزع وإعادة لصق الوجوه على الطبق الورقي.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا اآلن استخدام الدمى. دعونا ننضم إلى زميل جديد لنمارس اللعبة. إذا كنتم تمثلون شخصية نور، 
فاصطفوا على هذا الجانب من الفصل بالدمى. وإذا كنتم تمثلون شخصية حسام، فاصطفوا على الجانب المقابل.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع زميل جديد وأداء عروض بالدمى.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في الفصل لالستماع ومشاهدة التالميذ أثناء القيام بعرض الدمى. اطلب من المجموعات الثنائية 
بعد التدرب لعدة مرات االنضمام إلى مجموعة ثنائية أخرى أو اثنتين للتمثيل بعضهم أمام بعض وتقديم تغذية راجعة على 

طريقة إظهار المشاعر الموجودة في النص أو في الحوار األصلي.

يقول المعلم ما يلي: الحظت بعض العروض الجيدة بالدمى. كانت مشاعر الغضب لدى حسام والسعادة أو االرتباك لدى نور 
مفيدة. وقمتم أيًضا بعمل رائع باستخدام نبرات صوت السعادة والغضب. عندما نتواصل، يجب علينا االهتمام بنبرات صوت 

بعضنا البعض. تساعدنا مشاهدة إشارات التواصل غير اللفظي مثل تعبيرات الوجه على فهم بعضنا بعًضا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5.  الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن التواصل اللفظي وغير اللفظي. كيف سيساعدنا التواصل غير اللفظي في مشروع "شاِرك" 
إذا قدمناه لفرد من المجتمع بما تعلمناه هذا العام؟ ناقش ذلك مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الزميل المجاور.

التواصل
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ق على أداء زليلك   اختر شخصية لتدرب على التتبير عوا كتبته بلبرة الصمت الوقترحة، ثم عّلِ
لهم يؤدي دلره.

المشكالت لحل  التواصل 

مرحًبا يا حسام، لقد أخذت حقيبتك، و...نمر )ستيدة(:

أعرف أنِك أخذِتها، رشا أخبرتني بذلك.   حسام )غاضب(: 

وما المشكلة يا حسام؟نمر )لرتبكة(:

ماذا أصابِك يا نور؟ منذ سنوات ونحن أعز أصدقاء، واآلن تفعلين هذا!  حسام )حزين(:

ما الذي تتحدث عنه؟نمر )لرتبكة(:

أنِت أعز أصدقائي، لكنِك ارتكبِت خطًأ. لماذا أخذِت حقيبتي دون استئذان؟ حسام )حزين(:

أضحكتني يا حسام. لقد تركت حقيبتك في الفناء صباًحا؛ ولهذا السبب أحضرتها ووضعتها في  نمر )تضحك(:
غرفتك.

ا؟ شكًرا يا نور، أعتذر عن غضبي. اآلن فهمت ما حدث. أنِت صديقة رائعة.  حسام )ستيد(: حّقً
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لظرةلعاصة اودرسل6

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا أمس عن أهمية التواصل بنبرات الصوت اللفظية وغير اللفظية أثناء تواصلنا بعضنا مع بعض. 
ما هي أمثلة التواصل غير اللفظي؟ دعونا نختار بعض التالميذ ليعرضوا هذه األمثلة ثم نحاول تخمين ماذا يقصدون بهذا 

التواصل.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لعرض التواصل غير اللفظي، ثم اختيار التالميذ الذين 
يرفعون أيديهم لتخمين ماذا يقصدون بهذا التواصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أمثلة للتواصل غير اللفظي وتخمين القصد من التواصل.

2. يقول المعلم ما يلي: تعلمنا على مدار هذا الفصل مهارات التواصل التي ستساعدنا في مشروع "شاِرك"، ولكن لم نتحدث 
عن مستمعينا. دعونا نركز على من هم مستمعونا. كتبنا في اليوم األول لهذا الفصل قائمة باألشخاص الذين نتحدث لهم في 

مجتمعنا. دعونا نكتب اآلن قائمة أخرى لنذكر أنفسنا.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد األشخاص الذين يحيونهم ويتحدثون معهم خالل اليوم.

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل إجابات التالميذ على السبورة. يمكن أن يكون التالميذ على دراية بأسماء األشخاص أو تحديدهم 
حسب وظائفهم. إذا ُقدمت األسماء، فاكتب الوظيفة أو المهنة بجانب األسماء على القائمة.

3. يقول المعلم ما يلي: تعلمنا قلياًل عن المهن التي توجد في المجتمع. سنتعلم اليوم عن بعض العاملين المختصين ونرسم 
خريطة تبين األماكن التي يعملون فيها في المجتمع. سنتدرب أيًضا على تصنيف التواصل من خالل التفكير في تفاعل هؤالء 

العاملين بعضهم مع بعض خالل اليوم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "مجتمعنا يعمل".

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: هناك عمال يتعاونون مًعا ليكون الخبز جاهًزا للبيع، فمن هم هؤالء العمال؟ أكمل الشبكة 
بكتابة المزيد من العمال الذين يتعاونون مًعا. ِصف كيف يساعد كل منهم اآلخر.
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الدرس

6

هلاك عواا يتتالنمن لًتا ليكمن الخبز جاهًزا للبيع، فون هؤالء التواا؟ أكوم الشبكة بكتابة الوزيد لن 
التاللين الذين يتتالنمن لًتا. ِجف كيف يساعد كم للهم اآلخر.

يعمل مجتمعنا   

لفلّمل)90لدقيقة(
اإلرشادات

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
وصف التواصل في المجتمع في إطار خدمات   

متخصصة.
رسم خريطة تظهر المجتمع المحلي.  

إذا أمكن، فأحضر خريطة للمجتمع المحلي توجد فيها 
األنشطة التجارية المهمة. لخيارات أخرى، قم بعرض 

خريطة عبر اإلنترنت أو طبع بعض النسخ لخريطة عبر 
اإلنترنت تبين ما يقرب من خمسة أو ستة مربعات سكنية 

في المنطقة.

رسم خريطة مبسطة لمجتمعك بوضع المدرسة في 
منتصف الخريطة وبعض الطرق التي تؤدي إلى األنشطة 
التجارية المحلية. سينسخ الطالب النموذج الخاص بك 

في كتاب المدرسة البتكار خريطة محلية.

الخباز  
مبرمج  
عامل الكهرباء  
عامل مصنع  
مزارع  
بقال  

خريطة للمجتمع المحلي  
كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
عمالت رمزية )توزيع واحدة على   

كل طالب للتنقل حول الخريطة(

للالجلاولفلّم

ل هيزاتلاوصفلملولدرس

اوصمرداتلايساسية

اوصهاراتلاوحيالية

تعلَّم لتعمل

التفاوض
ضبط النفس.  
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لفلّمل)90لدقيقة(

يقول المعلم ما يلي: ماذا ترون في هذه الصفحة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المالحظات.

يقول المعلم ما يلي: واآلن دعونا نفكر في األمر. تعلمنا في الصف األول االبتدائي كيف نصنع الخبز. فكروا بالطريقة التي 
تعلمتموها سابًقا. في رأيكم، ما هي العالقة بين الخباز والبقال؟ كيف يساعد البقال في التأكد من أن الخبز جاهز للبيع؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: إعادة رسم مخطط الشبكة في كتاب التلميذ على السبورة. تمثيل المهمة بمثال آخر، مثل عامل الكهرباء 
)إذا كانت األفران الكهربائية تستخدم في َخبز الُخبز في مجتمعك( أو عامل البناء )إذا كانت األفران المبنية من الطوب اللبن 

أكثر شيوًعا(. كتابة اسم العامل وعبارة تصف عالقته بالمجاالت األخرى. تشجيع التالميذ على االبتكار وإكمال الشبكة مع زميل 
مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع زميل مجاور لتحديد المزيد من العمال الذين يشاركون في صنع وبيع الخبز.

يقوم المعلم بما يلي: بعد انتهاء التالميذ من العمل، استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ أو ثنائيات لمشاركة اسم عامل لم 
ُيذكر بعد. االستمرار في إضافة مجاالت أخرى للتالميذ في الشبكة للتأكيد على عدد العالقات المجتمعية الكبير. إذا لم تتبّقَ أي 

أفكار عند التالميذ، فشجعهم على التفكير أكثر من خالل طرح أسئلة مثل:
ماذا سيحدث إن مرض الخباز؟ من يمكنه أن يعطيه الدواء؟ )الطبيب، الصيدلي(  
ماذا لو أراد الخباز طباعة اإلعالنات أو القائمة؟ َمن الفئة التي سيطلب منها المساعدة؟ )عامل الطباعة، فنان، رئيس تحرير   

صحيفة(
في رأيكم، من أين يحصل الخباز على المريلة التي يرتديها؟ )عامل في متجر مالبس بالتجزئة(  
َمن يساعد الخباز على توفير المال الذي يكسبه؟ )موظف بنك(  

يقول المعلم ما يلي: بعد أن ذكرنا كل مهنة، ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون شخًصا ما يمتهن هذه المهنة.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي إذا كانوا يعرفون أشخاًصا يمتهنون واحدة من المهن المتخصصة.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة الفرصة للتالميذ لمشاركة قصص عن األشخاص الذين يمتهنون تلك المهن.

4. يقول المعلم ما يلي: اآلن، بعد أن فكرنا في تلك المهن الموجودة داخل مجتمعنا، دعونا نلقي نظرة على مكان وجود هؤالء 
العمال في حّينا.

يقوم المعلم بما يلي: عرض خريطة المجتمع المحلي. وتحديد المواقع المختلفة على الخريطة. البدء بالمواقع المألوفة 
للتالميذ، وبعد ذلك توسيع نطاق المواقع الخاصة بالعمال المذكورين في قائمة الشبكة في الفصل. تسهيل إجراء مناقشة عن 

الوقت الذي قد يزور فيه التالميذ مختلف األماكن، ومع من يتواصلون في كل موقع من المواقع، والغرض من التواصل. على 
سبيل المثال، قد يتواصل التالميذ مع البّقال لمعرفة مكان أطعمة غذائية معينة. قد يتواصل الوالدان مع عامل الكهرباء لطلب 

الحصول على مساعدته في تصليح شيء ما في المنزل. يمكنك االستعانة بكيفية مساعدة العاملين للعائالت في الفصل األول.

ملحوظة للمعلم: يجب إجراء هذه المناقشة على أساس المجتمع المحلي فقط. إذا كانت هناك وظائف غير مذكورة على 
الشبكة، ولكنها تمثل أهمية كبرى لمجتمعك، فيجب إجراء مناقشة عنها وتحديدها على الخريطة. احرص على ربط المناقشة 

الخاصة بالمهن مع كيفية تواصل وتفاعل التالميذ أو أفراد عائلتهم مع من يقوم بهذه المهن.

يقول المعلم ما يلي: لنرسم خريطة مجتمعنا؛ ليكون سهاًل علينا تذكر ما نتعلمه. افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة التي 
بعنوان "مجتمعي".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أضف إلى الخريطة الطرق واألنشطة التجارية في منطقتك.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل كيفية رسم الطرق المؤدية إلى طريق المدرسة. يحدد تالميذ الفصل مفتاح الخريطة ويكملونه، مع 
إضافة مواقع األعمال التجارية على الخريطة. يمكن للتالميذ اختيار إضافة أعمال تجارية أخرى على مفتاح الخريطة إذا لزم 

األمر، وذلك بناًء على مكان المجتمع المحلي. التجول في أنحاء الفصل لعرض المساعدة أثناء عمل التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم خريطة للمجتمع المحلي.

3.يقوم المعلم بما يلي: تمرير "قطعة" إلى التالميذ ليستخدموها كقطعة من إحدى األلعاب. ويمكن أن تكون هذا القطعة شيًئا 
بسيًطا مثل :قطعة ورق، أو عملة نقدية، أو مكعبات حسابية. سيستخدم التالميذ تلك الرموز للتنقل في كل اتجاهات الخريطة.

يقول المعلم ما يلي: سنستخدم اآلن الخريطة الخاصة بنا للتنقل عبر مجتمعنا. دعونا نفكر في كيفية تواصل العمال فيما 
بيننا لحل المشكالت. ستستمعون إلّي بينما أقرأ الموقف، ثم ستضعون القطعة الخاصة بكم على المهنة التي ترونها األفضل في 

حل المشكلة. وبعد ذلك، ستقومون مع زمالئكم بـ تمثيل األدوار الخاصة بالحوار.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة المواقف التالية، بنحو موقف واحد في كل مرة. وبعد كل موقف، يطلب المعلم من التالميذ تحريك 
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أضف إلى الخريطة الطرق لافنشطة التصارية في للطقتك.

مجتمعي

مفتاح الخريطة
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القطعة التي بحوزتهم ناحية المهنة التي ستساهم في حل المشكلة، ثم السماح للتالميذ بالعمل مع زمالء آخرين بـ تمثيل 
األدوار عن كيف يساهم أفراد المجتمع - من خالل التواصل - في حل المشكلة.

يقول المعلم ما يلي: بينما تقومون بـ تمثيل األدوار الخاصة بالحوار مع زمالئكم، فكروا في الطريقة التي تلقون بها التحية على 
عامل آخر. استخدموا أفضل مهارات التواصل لديكم أثناء تمثيل أدواركم.

ل المواقف لُتطّبقها على مجتمعكم المحلي إذا لزم األمر. ملحوظة للمعلم: عّدِ
الموقف رقم 1: يصل البّقال إلى متجره في الصباح. ويالحظ أن المجمد فيه عطل، حيث ال تتجمد فيه األغذية المجمدة؛ ولذا، فهو   

بحاجة إلى االتصال بأحد لتصليح المجمد. بمن سيتصل البّقال؟
الموقف رقم 2: قررت إحدى عامالت الكهرباء طبع بطاقات بريدية إلرسالها إلى جيرانها لإلعالن عن عملها التجاري الجديد. بمن   

ستتصل؟
الموقف رقم 3: لدى الخباز طلبية كبيرة من المعجنات إلحدى الحفالت وعليه إنهاؤها، ولديه كمية قليلة من البيض وبحاجة إلى   

المزيد منها إلكمال الخبز. بمن سيتصل الخباز؟
الموقف رقم 4: تحاول المزارعة التواصل مع جميع من يشترون من مزرعتها. وعادًة ما ُتجري الكثير من المكالمات الهاتفية،   

ولكن تلك المكالمات تستغرق وقًتا طوياًل، وتريد أن ُتنشئ موقًعا إلكترونّيًا وتتعلم كيفية استخدام البريد اإللكتروني للتواصل مع 
المشترين. بمن ستتصل؟

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام القطع للتنقل في أنحاء الخريطة وتمثيل األدوار الخاصة بالحوار مع زمالئهم.

ملحوظة للمعلم: تمثيل الحوارات يجب أن يكون مختصرًا ومُركّزًا على المشكلة المُقدمة في الموقف. قد يحتاج التالميذ الذين يستمتعون 
بتمثيل األدوار إلى توسيع نطاق الحوار إذا لزم األمر. تشجيع التالميذ على التركيز والبقاء صامتين بعد كل محادثة قصيرة حتى يتمكنوا 

من سماع الموقف التالي.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أنحاء الغرفة بعد قراءة كل موقف لمراقبة تواصل التالميذ بعضهم مع بعض. دعوة مجموعتين 
أو ثالث مجموعات لتمثيل كيفية تواصلهم مع أفراد المجتمع من أجل حل المشكلة التي يتمحور حولها الموقف أمام الفصل 

بأكمله. طرح سؤال على التالميذ "هل تواصلتم مع شخص كانت له نفس وظيفتكم؟ هل تواصلتم بنفس الطريقة؟ ما هي المهنة 
األخرى التي كان من الممكن أن تساعد في حل المشكلة؟" وهذا هو وقت مناقشة وظائف محددة محلية.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن كيفية ترابط كل المهن في مجتمعنا. كم واحًدا منكم يرغب في العمل في إحدى المهن 
التي تحدثنا عنها؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى زميل مجاور وِصفوا ما أعجبكم في تمثيل األدوار وما وجدتموه صعًبا اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة النجاحات والتحديات مع زميل مجاور.

التفاوض
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لظرةلعاصة اودرسل7

لفلّمل)90لدقيقة(
اإلرشادات

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
تحليل أغراض التواصل في المجتمع.  
استخدام الرياضيات في مواقف الحياة الواقعية.  

تسجيل الحوارات التالية مسبًقا باستخدام جهاز تسجيل أو هاتف محمول، على أن يدور كل حوار بين شخصين. إذا لم يكن تسجيل الحوار مسبًقا متاًحا، يمكن 
ألحد التالميذ التطوع أو تمثيل األدوار الخاصة بكل موقف من المواقف أمام التالميذ.

الحوار رقم 1 )بين عامل في متجر مالبس بالتجزئة وصاحب المتجر أو المدير(:
العامل: صباح الخير يا سيدي.

المدير: صباح الخير. سعيد برؤيتك اليوم. كم عدد الساعات التي قضيتها في العمل هذا األسبوع؟
العامل: لقد عملت أربعة أيام هذا األسبوع، بمعدل ثماني ساعات في اليوم، يا سيدي.

المدير: عظيم! هذا يعني أن إجمالي الساعات هو 32 ساعة. هل يمكنك العمل ليوم إضافي هذا األسبوع؟ سأحتاج إلى عامل آخر للعمل غًدا.
العامل: بالطبع سأكون قادًرا على العمل غًدا. شكًرا لك على التحقق من األمر.

الحوار رقم 2 )بين عاملة الكهرباء وعامل في مطبعة(:
عامل الطباعة: صباح الخير، كيف يمكنني مساعدتك اليوم؟

عاملة الكهرباء: أرغب في إرسال بعض البطاقات البريدية إلى أهالي الحي الذي أسكن فيه لإلعالن عن عملي التجاري الجديد.
عامل الطباعة: يا لها من فكرة رائعة! هل تفكرين في تصميم معين؟

عاملة الكهرباء: جمعت بعض األفكار، ولكن ليس لدّي جهاز كمبيوتر في المنزل ألصمم عليه فكرتي.
عامل الطباعة: لدينا أجهزة كمبيوتر هنا وبإمكانك استخدامها. كم عدد البطاقات البريدية التي ترغبين في طبعها؟ وما المقاس الذي تريدينه؟

عاملة الكهرباء: أرغب في البدء بطباعة 100 بطاقة بريدية، ولكنني لم أحدد المقاس بعد. هل لديك أي عينات، وما تكلفة كل منها؟
عامل الطباعة: دعيني أتحقق. سأبحث عن العينات وبيان التكلفة. لحظة من فضلك.

الحوار رقم 3 )بين البّقال والخباز(:
البّقال: هل وجدت كل ما تبحث عنه؟

الخباز: أحتاج إلى أربع كراتين من البيض، ولكن أرى أن هناك ثالث كراتين فقط على الرف. هل لديك المزيد منها؟
البّقال: جاءنا المزارع بالمزيد من الكراتين هذا الصباح، ولكن لم يسعفني الوقت لتفريغها. دعني أذهب إلى المنطقة الخلفية ألجلب لك كرتونة أخرى.

الخباز: شكًرا لك.
البّقال: ها هي الكرتونة. هل ترغب في شراء شيء آخر؟

الخباز: ال، هذا هو كل شيء. شكًرا لك.

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
ورق مخططات  
حوارات مسجلة مسبًقا  

للالجلاولفلّم

ل هيزاتلاوصفلملولدرس

اوصهاراتلاوحيالية

تعلَّم لتعرف

حل المشكالت:
تحليل عناصر المشكلة.  

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تعرفنا باألمس على كيفية سير عمل مجتمعنا. من منكم يتذكر الصلة المهنية التي كنا نعتقد أن الخباز 
بحاجة إليها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في الدرس.

يقول المعلم ما يلي: بينما كنا نحدد فئة المتخصصين داخل مجتمعنا، كنا نفكر في كيفية تواصلهم لحل المشكالت التي 
تواجهنا، أما اليوم فسنتعلم دراسة الحوارات التي تتم داخل أماكن العمل عن كثب، كما سنكتشف كيفية دمج الرياضيات في 

المحادثات. سنسرد اليوم ما نتعلمه مع أفراد المجتمع. أعتقد أنهم مهتمون بمعرفة كيفية ارتباط الرياضيات التي تدرسونها 
بوظائفهم.
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2. يقوم المعلم ما يلي: تحضير حوارات مسجلة مسبًقا لتشغيلها للفصل. تعديل الحوار المذكور أدناه بناًء على ما إذا كانت تلك 
الحوارات مسجلة أم كانت ُتذاع في بث مباشر.

يقول المعلم ما يلي: سأشغل لكم ثالثة حوارات مختلفة تمت بين العاملين وأفراد المجتمع. وبينما نستمع إلى تلك الحوارات، 
سنحدد الغرض منها كما كنا نفعل في وقت سابق في هذا الفصل. أول حوار سأقوم بتشغيله لكم كان بين عامل في متجر مالبس 

بالتجزئة ومدير المتجر. عليكم االستعداد، أثناء االستماع، لمشاركة الغرض من هذا الحوار مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: تشغيل أول حوار ُمسجل مسبًقا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الغرض من الحوار مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء لجعل تلميذين أو ثالثة تالميذ يتطوعون لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: إن الغرض من الحوار هو تحديد عدد ساعات العمل التي قضاها العامل والجدول الزمني. ويحاول المدير 
إيجاد حل لمشكلة العثور على أحد العمال. هل تعامل العامل باللغة الفصحى أم العامية أثناء حديثه مع مديره؟ كيف عرفت 

ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم وتقديم تفسيرات إلجاباتهم.

يقوم المعلم بما يلي: تكرار العملية مع الحوارين التالَيين. إن الغرض من الحوار بين عامل الطباعة وعاملة الكهرباء هو تحديد 
مقاس ورق الطباعة وتكلفته. إن الغرض من الحوار بين البّقال والخباز هو حل مشكلة عميل.

3. يقول المعلم ما يلي: أديتم عماًل رائًعا في االستماع إلى الحوارات وتحديد غرض كل حوار منها، كما كنتم قادرين على تحديد 
كيفية إظهار االحترام المتبادل بين كال المتحاورين. عالوة على ذلك، سمعت أمثلة من الحياة الواقعية عن استخدام الرياضيات 

في تلك الحوارات. فكروا في العامل في متجر المالبس بالتجزئة ومدير المتجر. كيف ُطبقت مبادئ الرياضيات خالل الحوار 
الذي دار بينهما؟

يقوم التالميذ بما يلي: التطوع لتحديد دور الرياضيات في مهارة التواصل

يقوم المعلم بما يلي: دعوة التالميذ للتطوع لتحديد استخدامات الرياضيات في تحديد عدد ساعات العمل التي قضاها العامل 
في األسبوع. لقد استعان المدير بالرياضيات في تحديد عدد العّمال الذين يجب تواجدهم للعمل في عطلة نهاية األسبوع. تكرار 

طرح األسئلة الخاصة بالحوارين التالَيين.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نحلل كيف حدد مدير متجر بيع المالبس بالتجزئة عدد ساعات العمل التي قضاها العامل على مدار 
ا. كيف جمع المدير إجمالي  األسبوع. )إعادة تشغيل الحوار( أفاد العامل أنه عمل لمدة 4 أيام في ذلك األسبوع، أي 8 ساعات يومّيً

عدد الساعات التي قضاها العامل؟

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير قبل تمثيل كيفية حل المشكلة مع الفصل. تمثيل كيفية حل المشكلة باستخدام 
الرسومات أو النماذج األخرى.

4. يقول المعلم ما يلي: نستعين بالرياضيات في كل يوم حتى عندما ال نكون في المدرسة. تقرأون الساعة حتى تعرفوا متى 
عليكم االستعداد لمغادرة المنزل، كما تنفقون المال عندما تذهبون إلى التسوق. ربما عندما تعملون على مشروع "شاِرك"، 

ستكتبون عن أوجه استخدام الرياضيات في مختلف المهن. دعونا نتمرن على ما قد تبدو عليه هذه المحادثات من خالل حل 
المسائل الرياضية من موقف من الحياة الواقعية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "المحصل والعميل".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ حوار المحصل والعميل، ثم أجب عن المسألة الرياضية باستخدام الجمع والطرح. اكتب 
إجابتك في خانة اإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة الحوار بمفردهم.

ملحوظة للمعلم: يمكنك قراءة الحوار للفصل بأكمله إذا لزم األمر في هذه المرحلة من العام، وتخصيص وقًتا للتالميذ 
لمحاولة القراءة بشكل مستقل. في الصفحة األولى، انتقل مع التالميذ من خالل المحادثة خطوة بخطوة. وحلل مسائل 

الرياضيات المختلفة التي ينطوي عليها التفاعل. اعمل مع الفصل بأكمله على تقسيم كل مشكلة خطوة بخطوة. وبعد ذلك، أعد 
قراءة الحوار مرة أخرى مع جميع التالميذ لالطالع على الصورة العامة لكيفية تطبيق الرياضيات بطرق متعددة.

يقول المعلم ما يلي: في أول جزء من الحوار، نسمع المحصل يخبر العميل بالمبلغ اإلجمالي. كم المبلغ الذي يجب أن يدفعه 
العميل؟

يقوم المعلم بما يلي: تسجيل إجابة التالميذ "75 جنيًها" على ورق مخططات أو على السبورة في واجهة الفصل.

يقول المعلم ما يلي: سمعنا كذلك العميل يخبر المحصل بالقيمة النقدية المختلفة التي معه. ما األوراق النقدية التي كان 
العميل يملكها؟

خانة اإلجابةالحمار

المحصل: حسابك 75 جنيًها. 

العميل: تفضل ورقة نقدية فئة 50 جنيهًا وورقتين نقديتين فئة 
20 جنيًها. هل هذه النقود تكفي؟ 

المحصل: نعم، إجمالي ما معك                   جنيًها. 
سأعطيك الباقي. 

العميل: حسًنا، كم ستعطيني؟ 

المحصل:                   جنيًها. شكًرا. 

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

الصف الثاني االبتدائي150

اقرأ حمار الوحصم لالتويم، ثم أجب عن الوسألة الرياضية باستخدام الصوع لالطرح. اكتب إجابتك في 
خانة اإلجابة.

والعميل المحصل   

الدرس

7
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يقوم التالميذ بما يلي: التطوع لإلجابة.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار التالميذ الذين يرفعون أيديهم حتى يجيب واحد منهم اإلجابة الصحيحة. كتابة 50، و20، و20 على 
السبورة.

يقول المعلم ما يلي: سأله المحصل عما إذا كان معه ما يكفي من المال. كيف عرف المحصل أن معه مااًل كافًيا؟ التفتوا إلى 
زميل مجاور لمشاركة العملية الرياضية التي أجراها المحصل في ذهنه.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة كيفية استخدام المحصل عملية الجمع ومقارنة األعداد.

يقول المعلم ما يلي: نعم، أضاف المحصل األرقام الثالثة مًعا إليجاد إجمالي المبلغ. داخل خانة اإلجابة المتوفرة في كتاب 
التلميذ، أضيفوا 50، 20، 20. سّجلوا إجمالي المبلغ الذي سمعتموه في الحوار. يمكنكم رسم صور لالستعانة بها في حل المسألة 

الرياضية إذا لزم األمر.

يقوم التالميذ بما يلي: االطالع على العمل في كتاب التلميذ. استخدام درس الجمع في إيجاد المبلغ اإلجمالي.

يقوم المعلم بما يلي: بعد توفير الوقت للتالميذ لحل مسألة الجمع بشكل مستقل، يقوم بـ تمثيل كيفية حل مسألة الجمع. دعوة 
التالميذ لمساعدته على حل المسألة على السبورة أيًضا.

يقول المعلم ما يلي: وجد المحصل أن المبلغ اإلجمالي هو 90 جنيًها. هل مبلغ 90 جنيًها أكبر أم أقل من مبلغ 75 جنيًها الذي 
يجب على العميل دفعه؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: قال المحصل إنه سيعطيه الباقي. كيف يعرف المحصل مقدار المال الذي يجب رده إلى العميل؟ التفتوا 
إلى زميل مجاور لمشاركة كيفية حساب الباقي.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة استعانة المحصل بدرس الطرح.

يقول المعلم ما يلي: نعم، طرح المحصل مقدار المال الذي أعطاه له العميل من إجمالي المبلغ الذي على العميل دفعه. داخل 
خانة اإلجابة المتوفرة في كتاب التلميذ، اطرحوا 75 جنيًها من 90 جنيًها لتحديد مقدار المال الذي أخذه العميل. يمكنكم رسم 

صور لالستعانة بها في حل المسألة الرياضية إذا لزم األمر.

يقوم المعلم بما يلي: بعد توفير الوقت للتالميذ لحل مسألة الطرح بشكل مستقل، يقوم بـ تمثيل كيفية حل المشكلة. دعوة 
التالميذ لمساعدة المعلم على حل المسألة على السبورة أيًضا.

يقول المعلم ما يلي: أعطى المحصل للعميل 15 جنيًها. ما هي العمالت المعدنية واألوراق النقدية التي أعطاها المحصل 
للعميل؟

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير، ثم جعل التالميذ يناقشون األفكار مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء لنشارك مختلف الطرق التي ُتمّكنا من تجميع 15 جنيًها.

ملحوظة للمعلم: بناًء على معرفة التالميذ لألوراق النقدية، يمكنك عرض أوراق نقدية حقيقية أو صور لها على التالميذ؛ كي يتمكنوا من 
تجميع مبلغ 15 جنيًها بطرق مختلفة.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ حتى يتم تحديد خمس أو ست طرق لتجميع المبلغ.

5. يقول المعلم ما يلي: احتاجت المحصلة إلى االستعانة بالرياضيات في ثالثة أحداث مختلفة في حوار واحد فقط. كنا قادرين 
على تطبيق ما تعلمناه في الرياضيات لمساعدتنا على حل المشكالت مًعا. افتحوا الصفحة التالية في كتاب التلميذ التي 

تحمل عنوان "الشراء والعمليات الحسابية". في هذه الصفحة، يمكنكم رؤية مجموعة متنوعة من األوراق النقدية والمنتجات 
التي تشترونها من المتاجر. اعملوا مع أحد الزمالء للتشارك في محادثة حول منتجين تريدون شراَءهما، واستخدموا المهارات 
الرياضية في تحديد إجمالي مقدار المال الذي عليكم دفعه، واألوراق النقدية التي يمكن استخدامها، والفكة التي تحتاجونها.

ملحوظة للمعلم: يمكنك اختيار تقسيم كل خطوة مع الفصل قبل السماح للزمالء بالعمل بمفردهم. ذّكر التالميذ بضرورة حصول كل مجموعة 
على إجابات وخيارات مختلفة. هذه المهمة مخصصة لتكون ذات إجابات مفتوحة. إذا سمح الوقت، فأعِط للزمالء فرصة تمثيل حواراتهم 

أمام الفصل.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تعاون مع زميلك لتمثيل حوار في متجر.

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء التالميذ فرصة تمثيل حوارات بناًء على المنتجات التي اشتروها وتكلفتها. يجب على التالميذ 
حل المسألة الرياضية قبل االنخراط في الحوار. دعم التالميذ عند الضرورة، وتدوين المحادثات التي يمكن لهم مشاركتها مع 

الفصل إذا سمح الوقت بذلك.

حل المشكالت

151الصف الثاني االبتدائي
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تتالن لع زليلك لتوثيم حمار في لتصر.

الحسابية والعمليات  الشراء 

َضع دائرة حول ما ستشتريه.منتجات يمكنك شراؤها:

8 جنيهات
خبز بلدي

50 جنيًها
قميص رياضي

15 جنيًها
خضار للسلطة

32 جنيًها
مكعبات

10 جنيهات
كتاب

يجب أن أدفع          جنيًها 

النقود:
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يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة في حوارات بناًء عما اشتروه من منتجات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6.  الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: طبقنا اليوم مبادئ الرياضيات على المحادثات في الواقع. التفتوا وشاركوا أفكاركم مع الزميل المجاور عن 
االستفادة من مبادئ الرياضيات في محادثتك مع زميل اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التعلم مع الزميل المجاور.
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1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن كيفية استخدام الرياضيات في المحادثات في الواقع مع أفراد المجتمع. هل يمكنك 
التفكير في إحدى المرات التي استعنت فيها بالرياضيات أثناء التحدث مع شخص آخر من المجتمع؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة تجربتهم في االستعانة بالرياضيات في محادثاتهم مع المجتمع.

ملحوظة للمعلم: إذا لم يتمكن التالميذ من تذكر تجربة شخصية لهم استعانوا فيها بالرياضيات، فشجعهم على تذكر إحدى 
المرات التي رأوا فيها فرًدا من المجتمع يجري محادثة يستعين فيها بالرياضيات.

2. يقول المعلم ما يلي: سنبدأ اليوم التحضير لتقديم عروض مشروع "شاِرك". سنراجع التقييم ثم سنراجع ما تعلمناه خالل 
العام. مع نهاية اليوم، علينا أن نعرف ما نرغب في مشاركته ومن سيكون موجوًدا من المشاهدين. هيا نبدأ في قراءة التقييم. هيا 

نفتح كتاب التلميذ على صفحة "أقّيم نفسي".

يقوم المعلم بما يلي: مراجعة التقييم كما تم في الفصول السابقة. البدء بالعمود ذي النجمتين - للتأكيد على ما يلبي 
التوقعات - ثم اإلشارة إلى ما هو أدنى منها ثم ما يفوقها. تشجيع التالميذ على القراءة في ثنائيات إذا أمكن.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة التقييم الذاتي.

يقول المعلم ما يلي: خالل أغلب درس اليوم، سنفكر فيما تعلمناه خالل هذا العام. سنستخدم استراتيجية األركان األربعة 
لمساعدتنا على التركيز على المراجعة. من يستطيع تذكيري بمعنى كلمة المراجعة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: في هذا السياق، اعرضوا طرًقا للمراجعة والتذّكر وفكروا في العمل الذي قمنا به. توضع األركان األربعة 
بعناوين المحور األول، الثاني، الثالث، الرابع. سنلتف حول األركان األربعة حتى يتاح وقت للجميع ليراجعوا كل محور. وفي كل 

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

الصف الثاني االبتدائي158

ن اللصمم بوا ُيلاسب الوصهمد الذي حققته. اقرأ كم عبارة. باللسبة إلى كم جف، لّمِ

نفسي أقّيم 

   

الوحتمى الدراسي


أستطيع استخدام الوسائط 

الرقمية إلعداد العرض التقديمي 
بدعم من 

 المعلم والزمالء.

 
استخدمت الوسائط الرقمية 

بمفردي إلعداد العرض 
التقديمي.

  
استخدمت الوسائط الرقمية بمفردي 
إلعداد العرض التقديمي كما ساعدت 

زمالئي في تقديم عروضهم.

جمدة افداء


أجد صعوبة في استخدام نبرة 
الصوت والتعبيرات المناسبة 
خالل العرض التقديمي أو 

عرض المنتج. 

 
استخدمت نبرات الصوت 
والتعبيرات المناسبة خالل 
العرض التقديمي أو عرض 

المنتج. 

  
استخدمت نبرات صوت وتعبيرات 
مناسبة والفتة لنظر الجمهور خالل 
العرض التقديمي أو عرض المنتج 

الوهارات الحياتية


أستطيع تقديم تعليقات 

واالستفادة منها ولكن بدعم من 
المعلم والزمالء.

 
 قدمت تعليقات مفيدة واستفدت 
من التعليقات األخرى لتحسين 

منتجي.

  
قدمت تعليقات مهذبة ومفيدة وسهلة 

التطبيق، واستفدت من تعليقات 
العديد من زمالئي لتحسين منتجي.

لفلّمل)90لدقيقة(
اإلرشادات

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
استعراض ما تعلموه مسبًقا وتلخيصه.  
تأمل ما تم تعلموه عن المنتجات   

واإلنجازات طوال العام.

يقضي التالميذ أغلب الدرس اليوم في مراجعة ما تعلموه 
طوال العام. توفير كتاب التلميذ للترم األول وأي مشروعات 

أو تحف فنية من الممكن تخزينها خالل العام. وضع 
التحف الفنية في األركان األربعة مرتبة حسب المحور 

مع تقديم قائمة مكتوبة في كل ركن بعناوين الفصول لكل 
محور. التخطيط لتوزيع كتاب التلميذ للترم األول حتى 

يمكنهم مراجعة عملهم. إذا تم وضع أي كتاب في غير 
موضعه، فشجع التالميذ على مشاركة ما يتذكرونه عن 

تجربة تعليمهم.

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلوين  

للالجلاولفلّم

اوصهاراتلاوحياليةل هيزاتلاوصفلملولدرس

تعلَّم لتكون

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصل   

غير اللفظي.

تعلَّم لتعمل

التعاون:
احترام آراء اآلخرين.  

مراجعة  

اوصمرداتلايساسية



172 اوم :لايل:للاوللا :لوألص لصفلا

ركن، ستعيد النظر في كتاب التلميذ للمحور المخصص لهذا الركن. لننظر إلى الصفحة حيث ستدون المالحظات. انتقلوا إلى 
صفحة مراجعة المحور األول: من أكون؟ ماذا ترون في الصفحة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المالحظات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: أكمل مخطط األفكار بكتابة تجربتك التعليمية خالل المحور األول ورسم صورة لها.

يقوم المعلم بما يلي: شرح الغرض من المربعات األربعة الموجودة في مخطط األفكار. وصف أحد المشاريع الثالثة عندما 
يلخص التالميذ المحور، ويحددون أفضل أعمالهم، ويصفون تجربة التعلم المفضلة لديهم. ُيخصص مخطط األفكار لتدوين 

المالحظات، والعبارات، والرسومات. سينهي التالميذ عرًضا لتقديمه بشكل رسمي عما تعلموه في الدرس 9.

3.يقول المعلم ما يلي: لديك صفحة واحدة لكل من محاورنا الثالثة األولى. واآلن انتقلوا إلى صفحة مراجعة المحور الرابع: 
التواصل. تبدو هذه الصفحة مختلفة قلياًل. وبما إننا في الفصل األول من المحور الرابع، فليس لدينا الكثير لنراجعه. عندما 

تلتفتون إلى الركن الخاص بالمحور الرابع، فكروا في كيف ساعدكم ما تعلمتموه في هذا المحور في عرض تجربة التعلم الخاص 
بكم أمام أحد أفراد المجتمع. ماذا تريد أن تتذكر عن الصيغة و اللغة والنبرة؟ بالنسبة إلى المربع في األسفل، فكروا في الجمهور 

الذي سيشاهدكم.

يقوم المعلم بما يلي: تحديد تالميذ لكل من األركان األربعة وتحديد الزمن المتاح لهم ليعملوا فيه. تركيز انتباه التالميذ 
بتحديد وقت معين لكل جزء من مخطط األفكار. على سبيل المثال، حدد خمس دقائق الستعراض المحور في كتاب التلميذ، ثم 

ثالث دقائق لكل مربع من مربعات مخطط األفكار. تقديم تحديثات وإشارات، مثل "يجب أن توجزوا في الملخص وتنتقلوا إلى 
وصف المشروع". جعل التالميذ ينتقلون إلى الركن التالي ومتابعة العمل خالل فترات ُمحددة، كما ُيقدم الدعم إلى التالميذ إذا 

تطّلَب األمر.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة في األركان األربعة لمراجعة ما تعلموه مسبًقا وتأمله.

4. يقوم المعلم بما يلي: تسهيل سير المناقشة مع التالميذ لجعلهم يشاركون بأفكار تدور حول الخيارات، وتحديد المشاهد 
المناسبة لمشروع "شاِرك" في آخر خمس أو عشر دقائق من الحصة، ثم جعل المناقشة أكثر تركيًزا. تُضم نقاط أخذ القرار 

والتيسير للمعلم ما يلي:
اتخاذ قرار بشأن اختيار مشاهد واحد كفصل بالكامل أو إذا كان تقسيم الفصل إلى مجموعات صغيرة سيجعلهم يختارون   

مشاهدين مختلفين.
اختيار كيفية اتخاذ القرار. هل سيصوت التالميذ؟ هل سيتناقش الفصل ويأخذ المعلم القرار؟  
وضع قائمة بالخيارات الممكن تنفيذها في مجتمعك.  

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة خياراتهم من المشاهدين.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: راجعنا اليوم ما كنا نتعلمه خالل هذا العام. يجب أن تفخروا بإنجازاتكم. التفتوا إلى زميل مجاور وتشاركوا 
معه بعمل واحد قمتم به خالل هذا العام وكنتم فخورين به.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة إنجازاتهم مع الزميل المجاور.

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا
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 أكوم لخطط اففكار لتطبيق لا تتلوته خالا اللصم الحالي في الترض التقديوي الذي ستقدله.

التواصل الرابع:  المحور  مراجعة 

نصائح للتماجم

تذكر: 

.1

.2

.3

.4

التعاون

 التواصل

الوشرلعالولخص

أحد المشروعات التي نفذناهاتحدث المحور األول عن

أفضم تصربةأفضم عوم أنصزته

أفضل تجربة تعليمية مررت بها كانتأفضل عمل أنجزته خالل المحور كان

153الصف الثاني االبتدائي
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 أكوم لخطط اففكار بكتابة تصربتك التتليوية خالا الوحمر افلا لارسم جمرة لها.

مراجعة المحور األول: من أكون؟

الدرس

8
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1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: راجعنا باألمس ما كنا نتعلمه خالل هذا العام. ولبدء الحصة اليوم، افتحوا صفحات بعنوان "مراجعة 
المحور األول: من أكون؟" التي كنا نعمل عليها باألمس. أعيدوا النظر في الصفحات الخاصة بالمحاور األولى، والثانية، والثالثة 

بأنفسكم. اختاروا المحور الذي تريدون مشاركته مع المشاهدين.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة ما عملوه في الدروس السابقة واختيار محور واحد للتركيز عليه في مشروع "شاِرك".

يقوم المعلم بما يلي: تذكير التالميذ بالمشاهد الذي وقع عليه االختيار في الدرس السابق واإلعالن عنه اآلن. ترتيب التالميذ 
في الفصل حسب المحور الذي وقع عليه االختيار. سيعمل التالميذ بشكل منفرد، ولكن سيستفيدون من وجود آخرين بالقرب 

منهم ويركزون على نفس المحور.

2. يقول المعلم ما يلي: بمجرد أن تختار المحور الذي تريد تقديمه، انتقل إلى المنضدة )أو المكان( الُمخصص لذلك المحور.

يقوم التالميذ بما يلي: العثور على التالميذ اآلخرين ممن يركزون على المحور نفسه.

يقوم المعلم بما يلي: تعديل المناقشة التالية حسب ما يمكن تنفيذه في الفصل والمجتمع. السماح بدرجة معينة من حرية 
اختيار األسلوب للتلميذ، في الحدود المتاحة من التكنولوجيا الرقمية والموارد األخرى، سيزيد من إحساس التالميذ بقيادة 

عملهم ويرسخ مهارات التفكير الناقد لديهم.

يقول المعلم ما يلي: مهمتكم األولى هي اختيار األسلوب الذي ستستخدمونه لمشاركة التعلم. ناقشنا في هذا الفصل كتابة 
الخطابات عبر البريد والبريد اإللكتروني واكتشفنا بعض مميزات التحدث وجًها لوجه. قد تختار المجموعة التي تعمل على 
نفس المحور الكتابة والرسم عما تعلموه على الورق أو باستخدام أساليب رقمية. أو قد تختار تقديم عرض شفهي باستخدام 

الوسائل البصرية. تناقشوا كمجموعة حول المنضدة واختاروا األسلوب األنسب للمشاهد حسب رأيكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة الخيارات واختيار أسلوب مالئم لمشاركة التعلم.

يقوم المعلم بما يلي: دعم مجموعات التالميذ حسب الحاجة في مشاركة األفكار، واحترام جميع اآلراء مع االهتمام باتخاذ قرار 
جماعي. تشجيعهم على القيام بإجراء مثل التصويت للتأكد من سماع جميع اآلراء. تذكير التالميذ بالعمل الجاد إن لم يقع 

االختيار على ما فضلوه.

يقول المعلم ما يلي: واآلن بما أنكم قد اخترتم أسلوًبا مثل الجدول أو مجموعة تعمل على المحور، فقد حان وقت العمل على 
عرضكم الخاص. سيستفيد كل تلميذ في المجموعة من المعلومات الموجودة في صفحة "مراجعة المحور" لإلضافة إلى 

الوشرلعالولخص

أحد المشروعات التي نفذناهاتحدث المحور األول عن

أفضم تصربةأفضم عوم أنصزته

أفضل تجربة تعليمية مررت بها كانتأفضل عمل أنجزته خالل المحور كان

153الصف الثاني االبتدائي

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

 أكوم لخطط اففكار بكتابة تصربتك التتليوية خالا الوحمر افلا لارسم جمرة لها.

مراجعة المحور األول: من أكون؟

الدرس

8

التعاون

شاركل)90لدقيقة(
اإلرشادات

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
اختيار الشكل واألدوات المناسبة   

لمشاركة ما تعلموه مسبًقا.
تقديم تغذية راجعة للزمالء.  

كتاب التلميذ  
المواد االختيارية )تعتمد على   

األسلوب المستخدم في العرض(.
أجهزة كمبيوتر  
ورق مقوى كبير  
أقالم تحديد وأقالم تلوين  
ورق إضافي  
أقالم رصاص  

اوصهاراتلاوحياليةللالجلاولفلّم

تعلَّم لتكون

المحاسبية:
تقديم تغذية راجعة فعالة.  

تعلَّم لتعمل

التعاون:
استعراض السلوكيات الشخصية داخل   

الفريق.
احترام آراء اآلخرين.  
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الخطاب، أو البريد اإللكتروني، أو الرسم، أو العرض الشفوي. ابدأوا بالعمل دون مساعدة من أحد على المسودة األولى. بعد بعض 
الوقت، سنجتمع مرة أخرى مًعا في مجموعاتنا لمشاركة العمل وتلقي التغذية الراجعة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة المسودات، أو الرسم أو كتابة نص العرض باستخدام األدوات المتاحة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء الفصل، لتقديم األفكار والمساعدة حسب الحاجة. االمتناع عن التصحيح أو عرض 
اقتراحات للتحسينات، حيث سيقدمها التالميذ لزمالئهم في الخطوة التالية.

ملحوظة للمعلم: تعتمد الطريقة التي سيؤلف بها التالميذ عروضهم على األسلوب الذي سيتبعونه والتكنولوجيا المتوفرة. السماح للتالميذ 
باختيار واستخدام األدوات الرقمية المناسبة للمرحلة العمرية لمشاركة ما تعلموه. قد يشمل ذلك برنامج معالجة الكلمات )WORD(، أو 
تطبيقات برامج الرسم والفنون، والعروض التقديمية. إذا لم تتوافر التكنولوجيا، يمكن مشاركة التعلم بخطابات مكتوبة وملصقات أو من 

خالل تقديم عروض شفهية إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخيارات في المجتمع.

3.يقوم المعلم بما يلي: جمع التالميذ مًعا مرة أخرى عندما ينتهي أغلب التالميذ من المسودة، وتسهيل دورة أو دورتين من 
المشاركة، وتقديم التغذية الراجعة مع الزمالء في المجموعة. تذكير التالميذ بأنه يجب وضع التغذية الراجعة محل التنفيذ 
- حيث يجب أن يعرف التالميذ ممن يتلقون التغذية الرجعة كيف يحسنون منتجهم. تشجيع التالميذ على التفكير في بعض 

الفئات المحددة من التغذية الراجعة، مثل التنظيم، والوضوح، والمحتوى، واللغة الُمستخدمة، وهكذا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المسودات وتقديم تغذية راجعة للزمالء.

4. يقول المعلم ما يلي: أرجو منكم أن تقدموا الشكر لزمالئكم على مساعدتكم في التعلم والتحسن، ثم يمكنكم البدء في إدخال 
التحسينات والعمل على منتجكم النهائي. إذا كان لديكم سؤال، فاطرحوه على زميل مجاور أواًل، ثم ارفعوا أيديكم إذا كنتم بحاجة 

إلى المساعدة.

يقوم المعلم بما يلي: ترك الوقت المتبقي من الحصة للتالميذ لالنتهاء من النسخة النهائية من منتجهم. االستمرار في 
التجول في أنحاء الفصل وتقديم المساعدة حيث تلزم. تذكير التالميذ بأنه يجب استخدام قواعد نحوية سليمة ونبرة صوت 

مهذبة عند التواصل مع أحد أفراد المجتمع تشجيع التالميذ على إتمام المهام األخيرة بناء على األساليب المستخدمة 
والالزمة للتواصل مع المجتمع، مثل وضع عناوين على المظاريف في حالة إرسال الخطابات، أو طباعة منتجات رقمية في حالة 

التسليم باليد بداًل من اإلرسال الرقمي.

يقوم التالميذ بما يلي: صنع نسخ بناء على التغذية الراجعة من الزمالء وإتمام نسخة أخيرة للعرض التقديمي عن 
التعلم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مجهودكم الرائع اليوم وعلى مساعدتكم بعضكم بعًضا. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه 
التغذية الراجعة التي تلقيتموها وكيف حسنتم منتجكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التغذية الراجعة والتحسينات مع الزميل المجاور.

المسئولية

الوشرلعالولخص

أحد المشروعات التي نفذناهاتحدث المحور األول عن

أفضم تصربةأفضم عوم أنصزته

أفضل تجربة تعليمية خضتها كانتأفضل عمل أنجزته خالل المحور كان

27الصف الثاني االبتدائي

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

 أكوم لخطط اففكار بكتابة تصربتك التتليوية خالا الوحمر افلا لارسم جمرة لها.

مراجعة المحور األول: من أكون؟

الدرس

8
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لظرةلعاصة اودرسل10

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: كتبنا المسودات وشاركناها باألمس، ثم راجعنا األساليب التي اخترناها لمشاركة ما تعلمناه. من يمكنه 
مشاركة الطريقة التي ساعده بها زميل لتحسين منتجه باألمس؟

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء من يرفع يده من التالميذ للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة كيفية االستفادة من التغذية الراجعة من الزمالء لتحسين المنتج.

يقول المعلم ما يلي: اليوم ستكون لدينا الفرصة لمشاركة عملنا.

2. يقوم المعلم بما يلي: شرح األسلوب الُمختار لتقديم العرض وعرض نظام اليوم، ثم تسهيل المشاركة حسب ما يالئم المشاريع 
الُمختارة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التعلم باستخدام األساليب الُمختارة مسبًقا مع أحد أفراد المجتمع أو مع باقي 
الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: عند انتهاء التالميذ من العرض، اجعلهم يكملون صفحة "أقّيم نفسي" بناء على عملهم في مشروع 
"شاِرك". يجب أن يكون هذا اإلجراء مألوًفا لدى التالميذ عند هذا الوقت من العام الدراسي. مراجعة اإلجراء أو محتوى التقييم 

حسب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: تأمل العمل الذي قاموا به وتقييم الذات.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  3.  الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا كيف يتواصل األشخاص مع المجتمع كل يوم. تعلمنا أن التواصل قد يتم بأساليب متعددة ويخدم 

شاركل)90لدقيقة(
اإلرشادات

اوصلادلاوصسلخدصة

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:
مشاركة العروض التقديمية مع المجتمع أو الفصل.  

كتاب التلميذ  
أقالم رصاص  
عروض التالميذ )من درس 9(  

اوصهاراتلاوحياليةللالجلاولفلّم

تعلَّم لتكون

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذات.  
مهارات القراءة، والكتابة، والتواصل   

غير اللفظي.

يعتمد التحضير لهذا الدرس على األساليب التي اختارها التالميذ لمشاركة ما تعلموه. إذا كان التالميذ قد كتبوا خطابات أو رسموا صوًرا، يمكن أن يقوموا برحلة 
ميدانية سيًرا لفرد المجتمع الذي وقع عليه االختيار "المشاهد" لتوصيل الخطاب إليه. وهناك خيار آخر وهو دعوة هذا الشخص لالنضمام إلى الفصل كزائر لليوم 

حتى يستطيع التالميذ تقديم عروض شفهية أو قراءة خطاباتهم بصوت عاٍل. إذا كانت الخطابات قد تم إرسالها بالبريد، يمكن للتالميذ تقديم العروض لبعضهم 
البعض أو االعتماد على معرض التجول لمشاركة أعمالهم مع زمالء الفصل قبل إرسالها إلى الشخص الُمختار. تحديد أفضل ما يتناسب مع الفصل قبل بدء اليوم.

ل هيزاتلاوصفلملولدرس

اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا
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ن اللصمم بوا ُيلاسب الوصهمد الذي حققته. اقرأ كم عبارة. باللسبة إلى كم جف، لّمِ

نفسي أقّيم 

   

الوحتمى الدراسي


أستطيع استخدام الوسائط 

الرقمية إلعداد العرض التقديمي 
بدعم من 

 المعلم والزمالء.

 
استخدمت الوسائط الرقمية 

بمفردي إلعداد العرض 
التقديمي.

  
استخدمت الوسائط الرقمية بمفردي 
إلعداد العرض التقديمي كما ساعدت 

زمالئي في تقديم عروضهم.

جمدة افداء


أجد صعوبة في استخدام نبرة 
الصوت والتعبيرات المناسبة 
خالل العرض التقديمي أو 

عرض المنتج. 

 
استخدمت نبرات الصوت 
والتعبيرات المناسبة خالل 
العرض التقديمي أو عرض 

المنتج. 

  
استخدمت نبرات صوت وتعبيرات 
مناسبة والفتة لنظر الجمهور خالل 
العرض التقديمي أو عرض المنتج 

الوهارات الحياتية


أستطيع تقديم تعليقات 

واالستفادة منها ولكن بدعم من 
المعلم والزمالء.

 
 قدمت تعليقات مفيدة واستفدت 
من التعليقات األخرى لتحسين 

منتجي.

  
قدمت تعليقات مهذبة ومفيدة وسهلة 

التطبيق، واستفدت من تعليقات 
العديد من زمالئي لتحسين منتجي.
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العديد من األهداف المختلفة. أحد أغراض التواصل هو تعلم أشياء جديدة. شاركوا مع الزميل المجاور شيًئا جديًدا تعلمتموه 
في هذا الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار الجديدة مع الزميل المجاور.
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يستخدم الوسائط الرقمية المناسبة 
لتقديم المعلومات بمساعدة المعلم أو 

الزمالء.
التحدث واالستماع أ.3.أ.

يستخدم الوسائط الرقمية المناسبة 
لتقديم المعلومات بفاعلية.

التحدث واالستماع أ.3.أ.

يستخدم الوسائط الرقمية المناسبة دون 
مساعدة لتقديم المعلومات بفاعلية.

التحدث واالستماع أ.3.أ.

يكتب أو يتحدث مستخدًما اللغة 
الفصحى والمحادثات الصحيحة في 

األوقات المناسبة خالل العرض التقديمي 
أو عرض المنتج، لكنه يحتاج إلى بعض 

المساعدة.
القراءة ز.1.و، ز.1.ز.

يكتب أو يتحدث مستخدًما اللغة 
الفصحى والمحادثات الصحيحة خالل 

العرض التقديمي أو عرض المنتج.
القراءة ز.1.و، ز.1.ز

يكتب أو يتحدث مستخدًما اللغة 
الفصحى والمحادثات الصحيحة خالل 
العرض التقديمي أو عرض المنتج دون 

ارتكاب أي أخطاء.
القراءة ز.1.و، ز.1.ز

يستخدم مخطًطا لألفكار لوضع خطة 
للمعلومات التي سيقدمها خالل العرض 

التقديمي بمساعدة المعلم أو الزمالء.
الكتابة د.1.أ.

يستخدم مخطًطا لألفكار لوضع خطة 
للمعلومات التي سيقدمها خالل العرض 

التقديمي دون مساعدة.
الكتابة د.1.أ.

يستخدم مخطًطا لألفكار بالشكل 
الصحيح لوضع خطة بالمعلومات وثيقة 
الصلة لبدء العرض التقديمي ويضيف 
تعديالت على المخطط إذا لزم األمر.

الكتابة د.1.أ.

يستفيد من التغذية الراجعة لتحسين 
العرض التقديمي بمساعدة المعلم أو 

زمالئه، كما يواجه صعوبة في تحديد ما 
تم تحسينه أو وصفه.

الكتابة د.1.ب.

يستفيد من التغذية الراجعة لتحسين 
العرض التقديمي، كما يستطيع عامة 

وصف ما تم تحسينه.
الكتابة د.1.ب.

يستفيد من التغذية الراجعة لتحسين 
العرض التقديمي ويحدد جوانب معينة 

جرى تحسينها، فضاًل عن التغييرات التي 
ُأضيفت.

الكتابة د.1.ب.

جودة األداء
يكتب أو يتحدث أمام الجمهور مستخدًما 

قواعد لغوية، ونبرات صوت، وتعبيرات 
مناسبة بمساعدة المعلم أو الزمالء.

يكتب أو يتحدث أمام الجمهور مستخدًما 
القواعد اللغوية، ونبرات الصوت، 

والتعبيرات المناسبة على نحٍو متسق.

يكتب أو يتحدث أمام الجمهور مستخدًما 
القواعد اللغوية المناسبة، ونبرات صوت، 

وتعبيرات الفتة للنظر. يساعد زمالءه 
على تحسين نبرات صوتهم من خالل 
التغذية الراجعة كما يقوم بذلك على 

نحٍو متسق.

المهارات الحياتية

م تغذية راجعة بشكل عام. م تغذية راجعة محددة ومتعلقة يقّدِ يقّدِ
بالعمل.

م تغذية راجعة مدروسة ومحددة  يقّدِ
ووثيقة الصلة بالعمل، كما يعرض 

اقتراحات يمكن تنفيذها.

يصف ما تعلمه مسبًقا، لكنه يواجه 
صعوبة في التعبير عن اهتمامه الشخصي 

أو إنجازاته.

يصف ما تعلمه مسبًقا ويعبر عن اهتمامه 
الشخصي أو إنجازاته بفاعلية.

يصف ما تعلمه مسبًقا ويعبر عن اهتمامه 
الشخصي أو إنجازاته بطريقة الفتة 

للنظر ومبتكرة.

صقياسلاولقييملاوصلدرجل)صخ صلالسلخداملاوصفلم(
ملحوظة للمعلم: إذا لم تتوفر لديك أدوات العرض التقديمي الرقمي، فتخّطَ الصف األول في المحتوى الدراسي.
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محتوى متعدد التخصصات

التواصل

الفصل الثاني: التعبير عن الثقافات
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نظ:ة نامة نلى الفصل

التلا : نا الثلافاا

يستكشف التالم ذ ك ف ة انتلال الثلافة المحل ة ما ج ل إلى ج ل وك ف ة تطور اكتِشف
التلال د وتوارثها.

3

يحلل التالم ذ النش د الوطني، ويدرسون نماذج وأمثلة محل ة ما الفنون تللَّم
الشلا ة. يلارن التالم ذ الثلافة المحل ة للمنطلة )كما تم التلا : ننها بالفنون 

والموس لى( بالثلافة في المناطق األخ:ى في مص:.

5

يتلاون التالم ذ في رسم صور )أو لوحاا( وتأل ف موس لى تلا: نا الل م شاِرك
والثلافة في ب وتهم أو فصولهم.

2

ال:بط باللضايا
ندم التم  زر كلنا متساوون بال:غم ما اختالفاتنا. يمكننا تلدي: أوجه التشابه واالختالف ب ننا والتحدث ننها. 

يمكننا اللمل مًلا لتحل ق التلاون والتضاف:.

قضايا اللولمةر تساندنا التكنولوج ا نلى مشاركة األفكار حول اللالم وتاادلها. ح ث يمكننا التللم ما الناس حول 
اللالم، باإلضافة إلى مشاركة أفكارنا وثلافتنا ملهم.

ن لمكّو لوصفا الدروسا
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التلا : نا الثلافاا

المهاراا الح ات ة المتضمنة
لُالد لوصفا ا

التفكير الناقد:تللَّم لتل:ف
تحديد اللالقاا ب ا األش اء المختلفة.  
التم  ز ب ا الواقع والخ ال.  

اإلبداع:
ت:ت ب األجزاء لتكويا مجمونة جديدة أو ف:يدة ما نونها.  
حل المشكالار  
تحل ل نناص: المشكلة.  

التعاون:تللَّم لتلمل
احت:ام آراء اآلخ:يا.  

احترام التنوع:تللَّم لتتلايش مع اآلخ:يا
الحصول نلى وجهاا نظ: متلددة ومتنونة واحت:امها لتوس ع مدارك الفهم وتلم لها.  

المشاركة:
اإلدارة والتنظ م الفانالن للمهام.  

إدارة الذات:تللَّم لتكون
تلس م األهداف إلى خطواا محددة.  

التواصل:
حسا االستماع.  
التلا : نا الذاا.  
مهاراا الل:اءة، والكتابة، والتواصل غ : اللفظي.  
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مؤشرات التعلُّم
نلى مدار هذا الفصل، يسلى التالم ذ لتحل ق مؤش:اا التللّم التال ةر

اللغة العربية:
القراءة: 

و. فهم نص القراءة: األدب
3.أ. تحديد ط:يلة تحويل الكلماا واللااراا إلى مشان: مختلفة )مثلر الحزن، 

والف:ح، والغضب، والدهشة، والخوف(.

و. فهم نص القراءة: قراءة نص يحتوي على معلومات
4.أ. تحديد الكلماا واللااراا بناًء نلى ط:يلة استخدامها وس اقها في النص.
7.أ. ملارنة أوجه التشابه واالختالف ب ا نص ا يدوران حول نفس الموضوع.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.و. التاديل الشفوي للغة اللام ة بملابلها في اللغة الفصحى.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.ب. ت:ت ب الصور لتكويا قصة ثم روايتها شفهّ ًا.

د. العملية، واإلنتاج، والبحث
2.ب. المساهمة في بحث جماني.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

3.أ. استخدام وسائط مسمونة ورقم ة وم:ئ ة )رسوماا أو ن:وض( في 
الل:وض التلديم ة.

الدراسات االجتماعية:
أ. المواطنة

1.د. وصف الط:ق التي ُيظه: بها األشخاص انتماَءهم إلى الوطا أو إلى ثلافة 
ما.

ب. البيئة والمجتمع والثقافة
1.د. تتاع التسلسل الزمني لألحداث في اللصص الخ ال ة والحل ل ة.

1.هـ. وصف سماا الا ئة المص:ية الموجودة في الحكاياا الشلا ة واللصص.
1.ز. وصف أوجه التشابه واالختالف االقتصادية والثلاف ة ب ا السكان في 

مناطق متنونة في مص:.
1.ح الملارنة ب ا السماا الثلاف ة المم زة في المناطق المص:ية المختلفة 

والتم  ز ب نها.
1.ط توض ح مدى مساهمة التلال د في تشك ل المجتمع وك ف ة توارثها.

1.ك ملارنة نناص: ثلافت ا مختلفت ا وك ف ساهمت كل منهما في تشك ل 
المجتمع.

جـ. فهم العالم من منظور مكاني
2.أ تحديد الخصائص الثلاف ة والا ئ ة المم زة لمناطق متنونة.

التربية الفنية:
أ. إنتاج تصميمات فنية

2.ب ابتكار نمل فني يتناول االهتماماا الشخص ة واألسئلة الُملحة واألش اء 
التي تث : الفضول.

2.و التلاون مع الزمالء في إنتاج نمل فني.
3.ب ابتكار نمل فني يمكا استخدامه كورق رسوماا مف:غة )الستنس ل(.
3.د استخدام مواد ما أنسجة مختلفة البتكار نمل فني للتلا : نا النفس.

3.ه إنتاج نمل فني باالستلانة ب:موز الفا الشلاي.

ب. إنتاج تصميمات فنية
1.أ تلديم أو ن:ض اللمل الفني الذي صنله التالم ذ واستطالع رأي الزمالء 

ف ه.
1.ج المشاركة )الف:دية أو الجمان ة( في إنتاج نمٍل فني يتناول األحداث الحال ة 

في المنزل أو المدرسة أو المجتمع.

الموسيقى:
د. الغناء

1. ت:ديد أغاٍن ومناقشة ملان ها مع مجمونة.
2. التل:ف نلى النغمة وت:ديد األغاني المألوفة.

3. كتابة كلماا أغن ة جديدة ُتلا: نا المحتوى التلل مي.

الدراما:
أ. مسرح العرائس

3. اقت:اح تفاص ل جديدة محتملة لحاكة وقصة ُمل:رت ا.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
هـ. األناقة في اختيار األزياء والمشغوالت اليدوية:

1.أ وصف المالبس المالئمة للمناسااا المختلفة )مثل المالبس التي ن:تديها في 
المدرسة، أو أثناء الللب أو في اللطالا، أو في االحتفاالا الدين ة(.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية

2.ب تصم م مشاريع رقم ة تناسب اهتماماا التالم ذ وقدراتهم.
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التللمالدرس أهداف 

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
تل:يف الثلافة.  
تحديد مظاه: الثلافة في مص:.  
وصف المشاركة في أحد األحداث االجتمان ة.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
تل:يف اللاداا.  
وصف إحدى اللاداا اللائل ة.  
إنادة س:د األحداث في قصة.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
وصف ك ف تتطور اللاداا بم:ور الوقت.  
توض ح ك ف يف د التوافق في تطوي: ناداا جديدة داخل الثلافة.  
اكتشاف ك ف تتأث: اللاداا بمناطق مص: المختلفة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
الاحث نا اللاداا الثلاف ة في منطلت ا مختلفت ا وملارنتها.  
ن:ض الملارناا.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
تحل ل النش د الوطني.  
تأل ف كلماا ألغن ة تصف ثلافة المجتمع.  
نزف األغن ة األصل ة نلى اآلالا الموس ل ة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
ملارنة األنمال الفن ة والموس لى في المناطق المص:ية المختلفة.  
وصف التأث :اا المختلفة للفا والموس لى في مص: )ف ما يتللق بالهج:ة إلى مص:، والتأث :اا الخارج ة، وما إلى ذلك(.  
وصف الفا والموس لى الخاصة بالمجتمع المحلي.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
وصف سماا الا ئة المص:ية الموجودة في الحكاياا الشلا ة واللصص.  
إنتاج قطلة فن ة أصل ة ما النس ج.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
تصم م لوحة فس فساء بلش: الا ض.  
التلاون لتخط ط مش:وع فني ُيظه: ق م الوطا وثلافته.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
التلاون لتصم م مش:وع فني ُيظه: ق م الوطا وثلافته.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
مشاركة المش:وناا الفن ة وتوض ح المظاه: التي تلكس ق م الوطا وثلافته ما خالل هذه المش:وناا.  

الخ:يطة الزمن ة للتدريس الفصل الثاني
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المواد المستخدمة

أقالم تلوياأقالم رصاصورق مخططااكتاب التلم ذ

ورق رسممادة الصلةظ:فملص

ش:ائط ورق ملونش:يط الصقخ طكتب نا الحكاياا الشلا ة

آالا موس ل ةأقالم تحديد باللون األسودقشور ب ض ملونةخ ط

النش د الوطني المص:يأنوال مصنونة ما الورق الملوى
ل مسّجَ

مخطط الحواسمواد بحث

ب:نامج رسم نلى جهاز الكما وت: مواد لوحة فس فساء
)اخت اري(

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019
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نظ:ة نامة الدرس 1
المستخدمة المواد 

اكتِشف )90 دق لة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشاداا

والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل. أخبرهم بأنهم سيبدأون فصاًل بعنوان "التعبير عن الثقافات".

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ في دراسة وحدة بعنوان "التعبير عن الثقافات". في الفصل السابق، تعلمنا المزيد عن التعبير عّما 
نتعلمه. سنبدأ اآلن في التفكير في مشاركة ثقافتنا مع األجانب. فما الذي تتوقعون أن نتعلمه من هذا الفصل؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الخت ار ثالثة تالم ذ لإلجابة نا السؤال قال االستم:ار في الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: التناؤ بما س تللمونه.

يقول المعلم ما يلي: سنتعلم عن مجتمعنا والثقافة المحلية، كما سنتعلم عن الثقافات في المناطق المصرية األخرى. 
سنكتشف كيف نعبر عن الثقافة من خالل الفن، والموسيقى، والعادات، واالحتفاالت.

ملحوظة للمللمر نلى مدار هذا الفصل، ستتاح لك ف:صة دمج الثلافة الف:يدة لمجتملك ومنطلتك في نماذج ما الفنون، والموس لى، 
واللاداا، واالحتفاالا، خصص بلض الحصص لتناول االحت اجاا الثلاف ة لمجتملك وللمتللم ا في فصلك كلما كان ذلك ممكًنا..

2.يقوم المعلم بما يلي: تلل ق شبكة الثلافة التي تم إندادها مساًلا نلى الساورة. ت س : إج:اء مناقشة في الفصل نا كلمة الثلافة.

يقول المعلم ما يلي: ربما سمعتم كلمة "الثقافة" في الفصل السابق أو في الصف األول االبتدائي خذوا دقيقة لتفكروا في كلمة 
"الثقافة".

يقوم المعلم بما يلي: تخص ص وقت التفكير للتالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء ليشارك بعض الزمالء ما يتبادر إلى ذهنهم عند ذكر كلمة الثقافة.

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
تل:يف الثلافة.  
تحديد مظاه: الثلافة في مص:.  
وصف المشاركة في أحد الفلال اا االجتمان ة.  

حّض: شبكة نلى ورق مخططاا كا : واكتب نل ها كلمة 
"الثلافة" في الدائ:ة الوسطى لالستلانة بها في مناقشة الفصل.
ابدأ في تجم ع الصور، أو الكتب، أو التسج الا، أو المصادر 
اإللكت:ون ة لل:ض االختالفاا ب ا المناطق المص:ية ما ح ث 

الفا والموس لى. إذا كانت المصادر المخصصة لدراسة 
المناطق األخ:ى ال تتواف:، فتواصل مع مللم ا ما هذه 

المناطق لتاادل مصادر الفا والموس لى.

ورق مخططاا  الثلافة  
مخطط الحواس  
كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلويا  

التللّم نواتج 

للدرس المللم  تجه زاا 

األساس ة المف:داا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتكون

التواصلر
مهاراا الل:اءة، والكتابة،   

والتواصل غ : اللفظي.
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يقوم المعلم بما يلي: تسج ل أفكار التالم ذ نلى الشبكة الكا :ة. تدويا مالحظاا باإلجاباا المتشابهة ثم استخدام عصّي األسماء 
الخت ار تالم ذ للتطوع بإجاباا لم تسجل نلى الساورة بلد.

ملحوظة للمللمر تلد الثلافة مفهوم مج:د يصلب نلى التالم ذ است لابه في بادئ األم:. استخدم هذا الحوار التمه دي كف:صة للتط:ق إلى 
المل:فة المسالة واكتشاف ما يل:فه التالم ذ بالفلل وتحديد المفاه م غ : الصح حة. نّدل الحوار الجاري حول الثلافة لل:د نلى ما يل:فه 

التالم ذ وما يفهمونه بشكل خاطئ.

يقول المعلم ما يلي: لدينا خلفية معرفية حول معنى الثقافة. الثقافة هي أسلوب حياة مجموعة من الناس. تتشّكل الثقافة 
بمجموعة من العادات والمعتقدات وأساليب الحياة لمجموعة من األشخاص. دعونا نبدأ في استكشاف الثقافة من خالل التفكير 

في مدرستنا. من يستطيع وصف ما نقوم به كل صباح أثناء الطابور؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار والتجارب.

يقول المعلم ما يلي: يصطف التالميذ كل صباح في الطابور المدرسي ويمارسون األنشطة نفسها. هل سبق ألحٍد منكم االلتحاق 
بمدرسة تتبع نظاًما مختلًفا أثناء االصطفاف في الطابور؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التجارب.

يقوم المعلم بما يلي: إج:اء مناقشة حول الك ف ة التي تطاق بها المدرسة ثلافتها نلى أو "نظامها" في إدارة الطابور. هل ُتلزف 
الموس لى أثناء تأدية النشاط الادني؟ هل ُيشَجع التالم ذ نلى التحلي بالهدوء أو التلا : نا الحماس؟ هل ُأض فت أي كلمة أو زي غ : 

مل:وف لدى مجتملك المحلي؟ فهذه األوجه الملموسة للك ف ة التي سوف يصطف بها التالم ذ يومّ ًا سوف تساند نلى بناء وني التالم ذ 
لمفهوم كلمة الثلافة.

يقول المعلم ما يلي: الطريقة التي نصطف بها هنا في الطابور )مع ذكر بعض األمثلة( هي جزء من ثقافة المدرسة.

3. يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: واآلن هّيا نتوسع في أفكارنا فيما يخص ثقافة البلد. نعيش في مصر. ويؤثر تاريخ من آالف السنين في 
ثقافة بلدنا، كما تأثرت ثقافتنا باآلخرين الذين مروا على بلدنا على مر العصور. لنبدأ بالتركيز على أحد عناصر ثقافتنا: 

احتفاالتنا. ففي مصر، نحتفل بعيد الفطر. هل تحتفل عائلتك بعيد الفطر؟ التفتوا إلى زميل مجاور وتحدثوا عن مظاهر 
احتفال عائلتكم بعيد الفطر.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة مظاه: االحتفال بل د الفط: مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على المشاركة. دعونا نقرأ لنتعرف على مظاهر احتفال نور بعيد الفطر ونقارنها باحتفاالتنا. 
انتقلوا إلى صفحة "احتفال نور بعيد الفطر". بينما تقرأون، فكروا في أوجه التشابه واالختالف بين هذه النشاطات ومظاهر 

االحتفال لديكم. اتبعوا اإلرشادات بينما أقرأها.

يقوم المعلم بما يلي: ق:اءة نص اللصة بصوا ناٍل للفصل، أو تسه ل تاادل أدوار ق:اءة اللصة بصوا ناٍل، ثم تشج ع التالم ذ نلى 
مناقشة اللصة باستخدام است:ات ج اا تدنم مستوياا التالم ذ ف ما يخص الل:اءة والكتابة، مثل التلخ ص، والل:اءة المتأن ة، واالستشهاد 

بلطلة ما النص إلجابة سؤال مثل األسئلة المط:وحة ف ما يلي.

يقول المعلم ما يلي:
اذكروا بعًضا من مظاهر احتفال نور بعيد الفطر في مجتمعها؟  
مع من تحتفل نور؟  
هل أي من هذه المظاهر تطابق مظاهر االحتفال في مجتمعك؟  

يقوم المعلم بما يلي: تخص ص وقت التفكير، ثم النداء نلى تلم ذ متطوع لمشاركة أوجه التشابه واالختالف ب ا مظاه: االحتفال في 
مجتمله واحتفال نائلة نور.

ملحوظة للمللمر يمكنك أن تتناول في هذه المناقشة بلض مظاه: االحتفال بل د الفط: أو االحتفال خالل شه: رمضان في مجتملك. أدِخل 
في المناقشة، أي شيء خاص بمجتملك، مثل األكالا الخاصة، واألزياء، والمناسااا، وهكذا، كما يمكنك ط:ح اقت:احاا نا مظاه: 

احتفال جم ع التالم ذ، بغض النظ: نا الخلف ة الدين ة.

4. يقول المعلم ما يلي: واآلن بما أننا قد أدركنا ارتباط الثقافة باالحتفاالت، لننتقل إلى موضوعنا المتعلق بالتعبير عن 
الثقافات. لنتخيل أننا كنا نتواصل مع تلميذ من بلد آخر. كيف ستصف االحتفاالت في مجتمعنا؟ التفتوا إلى زميل مجاور 

لتتناقشوا معه.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: واآلن لنتخيل أنكم كنتم تكتبون خطاًبا لهذا التلميذ. ماذا كنتم ستكتبون كوصف مصور ومكتوب؟ افتحوا 
كتاب التلميذ على الصفحة التالية بعنوان "احتفال المجتمع بعيد الفطر".

163الصف الثاني االبتدائي

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

 قلأع ربثة.عكثفعتفشلبهع حفالالاعلورعمعع حفالالتك؟

الفطر  بعيد  نور  احتفال 

ارتدت نور مالبسها الجديدة بسرعة واستعدت للخروج واالحتفال بعيد الفطر مع أصدقائها. 

اليوم هو ثالث أيام عيد الفطر ونور متحمسة لحضور عروض مهرجان العيد ومقابلة حسام وعائلته هناك.

الدرس

1

استمتعت نور بمشاهدة المصابيح الملونة التي تمأل الشوارع وبتناول كعك العيد كما استمتعت بمشاهدة العروض.

ولكن نور كانت تفضل االستماع إلى المنشدين وهم يقّصون الحكايات الشعبية التقليدية، كما تحّب االستماع إلى القصص التي 
تحكيها جدتها.

التواصل
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يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم صورة واكتب فقرة تعبران عن احتفال مجتمعك بعيد الفطر.

ملحوظة للمللمر إذا كان لديك بلض التالم ذ في الفصل مما ال يشاركون في االحتفال بل د الفط:، يمكنك أن تجللهم ي:سمون أو يكتاون 
نما ي:ون أصدقاءهم يفللونه أو ي:سمون ويكتاون نا احتفال مختلف.

يقوم التالميذ بما يلي: ال:سم أو الكتابة نا االحتفاالا في ثلافتهم.

يقوم المعلم بما يلي: نند انتهاء التالم ذ، يمكا قص هذه الصفحاا ما كتاب التلم ذ لل:ضها في أرجاء الفصل. إذا كان أحد التالم ذ 
الموجوديا في الفصل قد انتلل حديًثا ما أي منطلة مختلفة في مص:، ف مكا ت س : مشاركته في ثنائ اا أو مجموناا صغ :ة أو مع 

الفصل بالكامل. الت:ك ز نلى أوجه التشابه واالختالف في احتفاالا المناطق المختلفة.

5.يقول المعلم ما يلي: إن مظاهر احتفالنا باألعياد أو المناسبات المختلفة في مجتمعنا تعكس ثقافتنا، كما أن ثقافتنا تضم 
ا من ثقافتنا كأمة أيًضا. ما األدلة التي توصلتم إليها من جملة "تمثل رياضة  كل ما هو مهم لنا. تمثل رياضة كرة القدم جزًءا مهّمً

ا من ثقافتنا؟ كرة القدم جزًءا مهًما من ثقافتنا"؟ مهّمً

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم، لقد قدمتم الكثير من األدلة. نعم، يوجد العديد من المدن التي تحمل فرق كرة القدم أسماءها؛ 
مما يثير عاطفة العديد من مواطنيها نحو هذه الرياضة. )تكرار بعض اإلجابات المالئمة األخرى(. ما األمور األخرى التي تعتقد 

أنها مهمة للمصريين؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: كنا نطّور مفهوم الثقافة لدينا من خالل مشاركة األمثلة والتجارب. لنتحدث عّما تعلمناه. افتحوا كتاب 
التلميذ على صفحة "الثقافة المصرية".

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ارسم صورة تعبر عن بعض جوانب الثقافة المصرية.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام هذا النشاط كتل  م تكويني لفهم التالم ذ لكلمة ثلافة. ب نما يستم: اللمل في الفصل، يستم: التالم ذ في 
بناء مل:فتهم اللمل ة لكلمة ثلافة وارتااطها بلائالتهم، ومجتملهم، وبلدهم.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم صورة توضح أحد مظاه: الثلافة الوطن ة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم بالتفكير في الثقافة وارتباطها بمجتمعنا. ليلتفت كل منكم إلى زميل مجاور إلخباره عما 
رسمتموه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ال:سوماا.

167الصف الثاني االبتدائي

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

 رسمعصورةعتاقلع نعباضعجو لبع ريبلتةع رمثلية.

المصرية الثقافة 
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ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

 رسمعصورةعو كفبعتبلةعتاقل نع نع حفاللعمجفماكعباثدع راطل.

الفطر بعيد  المجتمع  احتفال 
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نظ:ة نامة الدرس 2
المستخدمة المواد 

اكتِشف )90 دق لة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، اإلرشاداا

والتأمل، والمشاركة، واالستماع.

يقول المعلم ما يلي: في الدرس األخير، تحدثنا عن الثقافة. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه معنى كلمة ثقافة حسب 
فهمكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة تل:يفاا لكلمة ثلافة.

2. يقول المعلم ما يلي: سنكتشف اليوم جزًءا آخَر من ثقافتنا. ناقشنا بالفعل أمثلة لالحتفاالت واألشياء المهمة لنا. هناك 
صورة أخرى تعكس ثقافتنا، وهي عاداتنا. سنتعرف اليوم على العادات وكيفية تفرد العائلة أو المجتمع أو البلد بعاداتها. هل سبق 

أن سمع أحدكم عن كلمة "عادات"  برأيكم، ماذا تعني هذه الكلمة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: تتوارث األجيال العادات جياًل بعد جيل. وقد تكون هذه العادات عبارة عن معتقدات أو سلوكيات. فعلى سبيل 
المثال، قد تطهي جدتك وجبة تقليدية كل سنة في عيد الفطر، ثم علمتها لوالدتك وهي بدورها علمتها لك. فصارت هذه الوجبة 

جزًءا من عادات العائلة، أو ذهاب العائلة إلى المكان نفسه كل سنة في اليوم نفسه. هل يمكن ألحدكم ذكر إحدى عادات عائلته؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: تصح ح فهم التالم ذ أثناء مناقشتهم ناداا اللائلة حسب ما يلزم. فللى سا ل المثال، اللاداا ال تش : إلى مج:د 
أفلال متك:رة مثل الذهاب إلى السوق مساء كل يوم خم س. فاللاداا تنطوي نلى داللة ذاا مغزى لدى اللائالا أو المجتملاا.

3. يقول المعلم ما يلي: تعرفنا في الدرس السابق على مظاهر احتفال عائلة نور بعيد الفطر. لنتعرف على بعض العادات التي 
تتمسك بها عائلتها. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "عادات نور في شم النسيم". تابعوا معي بينما اقرأ عادات عائلة نور في شم 

النسيم.

يقوم المعلم بما يلي: ق:اءة اللصة بصوا ناٍل مع الفصل بأكمله.

يقول المعلم ما يلي: ما العادات التي وردت في هذه القصة؟

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ضع دائرة حول اثنتين من العادات الواردة في القصة.

يقوم التالميذ بما يلي: وضع دائ:ة حول تلويا الا ض أو الذهاب إلى الحديلة.

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

الصف الثاني االبتدائي168

ضععد ئلةعحولع ثنفثنعمنع رالد اع رو ردةعتاع ربثة.

عادات نور في شم النسيم

الدرس

2

استيقظت نور مبكًرا في يوم شم النسيم فقالت لها والدتها وهي تحضر 
البيض: "صباح الخير يا نور، هل أنِت جاهزة لتلوين بعض البيض؟" 

أجابت نور: "نعم." 

ُتلّون نور وأخوها وأختها البيض كل عام لالحتفال بشم النسيم. اعتادت 
والدة نور كذلك تلوين البيض عندما كانت صغيرة. وكثيًرا ما تحكي لنور 

قصًصا عن تلوين البيض مع والدتها. 

وبعد االنتهاء من تلوين البيض، ارتدت نور مالبسها بسرعة، لتحتفل مع 
عائلتها بعيد شم النسيم خارج المنزل مثل كل عام. تقضي العائلة يومها 

في االستمتاع بالحدائق والنوافير في حديقة األزهر. تحب نور قضاء 
العطلة خارج البيت مع عائلتها. 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
تل:يف اللاداا.  
وصف إحدى اللاداا اللائل ة.  
إنادة س:د األحداث في قصة.  

كتاب التلم ذ  اللادة  
أقالم رصاص  

التللّم األساس ةنواتج  المف:داا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتتلايش مع اآلخ:يا

احت:ام التنوعر
الحصول نلى وجهاا نظ: متلددة   

ومتنونة واحت:امها لتوس ع مدارك الفهم 
وتلم لها.

تللَّم لتكون

التواصلر
التلا : نا الذاا.  
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يقول المعلم ما يلي: التفتوا وشاركوا اختياركم مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: وردت مرتين في هذه القصة عبارة تساعدنا على التعرف على العادات. هل يستطيع أحدكم أن يخبرني ما 
هي؟

يقوم التالميذ بما يلي: التل:ف نلى ناارة "كل نام" كدل ل نلى أن ما يلي هو نادة.

ملحوظة للمللمر تشمل األمثلة المط:وحة ناداا تتك:ر سنوّيًا أو في اإلجازاا. انتاه حتى ال يختلط الفهم بأن اللادة هي شيء ال يتك:ر 
سوى م:ة كل نام. تحمل اللاداا مغزى أكث: أهم ة ما المناسااا المتك:رة سنوّيًا أو شه:ّيًا أو أساونّ ًا في التلويم، ولكا ال يوجد ندد 

م:اا تك:ار مل نة لتحديد كلمة نادة. استلدوا لمشاركة ناداا نائلتكم وتخالف مفهوم أن اللادة تتك:ر م:ة كل سنة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. سمعنا في هذه القصة كيفية توارث العادات في العائلة. أي من العادات تتوارثها العائلة جياًل بعد 
جيل؟

يقوم المعلم بما يلي: تخص ص وقت التفكير، كما يمكا جلل التالم ذ يل دون ق:اءة جزء ما اللصة نلى انف:اد الستخ:اج اإلجابة ما 
النص. استخدام عصّي األسماء الخت ار بلض التالم ذ لإلجابة نا السؤال.

يقول المعلم ما يلي: نعم، بدأت عادة تلوين البيض عندما كانت والدة نور طفلة صغيرة. يعني هذا أن جدة نور كانت تلون البيض 
ا، فهي تنقل نفس العادة إلى نور. لدّي سؤال سيثير أفكاركم: في رأيكم كيف تنتقل  مع ابنتها. واآلن وقد كبرت االبنة وصارت أّمً

العادات؟ هل قرأت نور عن هذه العادة في كتاب؟ هل سمعتها في قصة؟ هل مارست هذه العادة من قبل؟ التفتوا وتحدثوا مع زميل 
مجاور عن انتقال العادة في العائلة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ط:ق انتلال اللادة.

4. يقول المعلم ما يلي: ربما تمارس عائلتكم عادات مماثلة لعادات عائلة نور، وربما تختلف عادات عائلتكم في شم النسيم. فكروا 
لبعض الوقت في عادة تحافظ عليها عائلتكم، ثم التفتوا وشاركوا ذلك مع زميل مجاور.

ملحوظة للمللمر هذه ف:صة لض:ب مثال حل لي ما ح اتك ومشاركته مع التالم ذ. ما اللاداا التي تحافظ نل ها نائلتك؟ وك ف انتللت 
وتوارثتها األج ال؟ شارك األسئلة  مع الفصل بأكمله.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير ثم المشاركة مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: واآلن فكروا في مصدر هذه العادة. متى بدأت؟ وأي جيل من عائلتك سمعت أنه كان يمارس هذه العادة وأي 
جيل من عائلتك سمعت أنه كان يمارس هذه العادة؟ ناقش ذلك مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة األفكار.

يقول المعلم ما يلي: لنكتب ما كنا نتحدث عنه على الورق. انتقلوا إلى صفحة "عادات العائلة في شم النسيم" في كتاب التلميذ.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: امأل مخطط األفكار بعادة تمارسها إحدى العائالت في شم النسيم.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل ك ف ة الكتابة في مخطط األفكار بناًء نلى ناداا اللائلة الخاصة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال مخطط األفكار لا ان نادة تمارسها اللائلة في شم النس م.

يقوم المعلم بما يلي: بمج:د إتاحة الوقت للتالم ذ إلتمام اللمل بشكل منف:د، يلسمهم المللم  إلى مجموناا ما أربلة تالم ذ وإنطاء كل 
مجمونة إحدى عصّي التحدث )يمكا تخص ص قلم رصاص إن لم تتوف: خ اراا أخ:ى( للمساندة في تسه ل مشاركة ناداا اللائلة. 

تذك : التالم ذ باحت:ام مختلف اللاداا التي يشارك بها اآلخ:ون.

ا. يقول المعلم ما يلي: هيا بنا نتعلم من بعض. شاركوا عادات عائلتكم مع مجموعتكم الصغيرة شفًهّيً

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ناداا اللائلة مع المجمونة الصغ :ة ما الزمالء.

5.يقول المعلم ما يلي: أحياًنا يمكن مشاركة عادات العائلة مع أفراد مجتمع أكبر. ومثلما سمعتم من زمالئكم، قد تتمسك بعض 
العائالت بعادات مشابهة. فنحن جميًعا نعيش في المجتمع نفسه؛ لذا قد تتشابه بعض عاداتنا. فما بعض العادات المنتشرة في 

مجتمعنا؟

ملحوظة للمللمر خصص هذه المناقشة للتحدث نا ناداا مجتملك. قد تكون هذه اللاداا متلللة باالحتفاالا التي ُتلام نلى نطاق أوسع 
في الالد بأكملها أو قد تكون نلى المستوى المحلي في نطاق منطلتك.

فيها؟العادة: يشارك  من 

بدأت؟  عرفتها؟ متى  كيف 
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ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

 مألعمخططع ألتكلرعبالدةعتملرسهلعإحدىع رالئالاعتاعشمع رنسثم.

النسيم في شم  العائلة  عادات 

التواصل

احترام التنوع
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة مللوماا حول اللاداا في المجتمع.

6. يقول المعلم ما يلي: تعد العادات جزًءا من ثقافتنا. كنا نكتشف الثقافة خالل الدرسين السابقين. لنسجل ما تعلمناه ونتأمله. 
هيا نفتح كتاب التلميذ على صفحة "المفردات:  الثقافة" يمكننا تسجيل تعريفنا لكلمة ثقافة حسب ما فهمناه حتى اآلن. وبينما 

نستكمل التعلم خالل هذا الفصل، يمكننا الرجوع إلى تعريفنا وفهمنا واإلضافة إليهما.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: فكر في تعريف للكلمة الجديدة ثم أكمل المخطط.

يقوم المعلم بما يلي: ن:ض ك ف ة إتمام مخطط األفكار الخاص بالمف:داا كما يلزم نلى ال:غم ما أن هذا اإلج:اء يجب أن يكون مألوًفا 
للتالم ذ نند هذا الوقت ما اللام الدراسي. مالحظة أحد التغ  :اا في هذا المخططر وجود سط:يا فارغ ا في م:بع التل:يفاا. يجب أن 

يكتب التالم ذ تل:يًفا بناًء نلى فهمهم الحالي في أنلى م:بع التل:يفاا. س تاح لهم الف:صة لتلديل هذا التل:يف في درس الحق.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم بالتفكير في عادات عائلتنا ومجتمعنا. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه إحدى عادات 
المدرسة.

يقوم التالميذ بما يلي: تل:يف ناداا ُتمارس في المدرسة.

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا
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الرسم التوضيحيالتعريف

جملة تحتوي على الكلمة الجديدة

تّكلعتاعتاليفعرلمالد اع رجديدةعثمعأكملع رمخطط.

الثقافة المفردات: 

الكلمة الجديدة:
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نظ:ة نامة الدرس 3

اكتِشف )90 دق لة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.اإلرشاداا

يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا عادات العائلة باألمس. شاركوا مع زميل مجاور عادة عائلية أخرى.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة نادة نائل ة.

2. يقول المعلم ما يلي: تعلمنا باألمس أن العادات غالًبا ما ُتوّرث لعدة أجيال. أتساءل: هل تظنون أن العادات ال تتغير بمرور 
األجيال؟ فكروا لدقيقة في هدوء.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير للتفك : في السؤال.

يقول المعلم ما يلي: شاركوا أفكاركم مع زميل مجاور مع ذكر مثال على إجابتكم.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام است:ات ج ة قف إذا لجلل التالم ذ يج اون إجابة بص:ية توضح رأيهم ف ما إذا كانت اللاداا ما الممكا 
أن تتغ :. استخدام عصّي األسماء ل طلب ما بلض التالم ذ مما يج اون بـ "نلم" وبلض مما يج اون بـ "ال" أن يلدموا أمثلة إلجابتهم.

يقول المعلم ما يلي: أحياًنا، نحافظ على العادة أو نمارسها بالطريقة نفسها جياًل بعد جيل. واليوم سنكتشف أن العادات يمكنها 
أن تتغير وتتطور مع الوقت أيًضا، كما سنرى كيف يمكن للتوافق أن يساعد في تغيير العادات.

3. يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: قرأنا باألمس عن مظاهر احتفال نور مع عائلتها بعيد شم النسيم. وسمعنا عن عادات عائلتها وكيف انتقلت 
هذه العادات وورثتها من جدتها. سنسمع اليوم عن صديقها حسام. افتحوا كتبكم على صفحة "احتفال حسام بشم النسيم 

)الجزء األول(".

يقوم المعلم بما يلي: ق:اءة نص اللصة بصوا ناٍل للفصل أو تسه ل تاادل أدوار ق:اءة اللصة بصوا ناٍل، ثم تشج ع التالم ذ نلى 
مناقشة اللصة باستخدام است:ات ج اا تدنم مستوياا التالم ذ ف ما يخص الل:اءة والكتابة، مثل التلخ ص، والل:اءة المتأن ة، واالستشهاد 

بلطلة ما النص إلجابة سؤال مثل األسئلة المط:وحة ف ما يلي.

يقول المعلم ما يلي:
ما العادات التي تتشارك فيها عائلتا نور وحسام؟  
ما شعور حسام في أحداث القصة؟ كيف تتوقع نور أن يشعر حسام؟  
ما المشكلة التي يتحدث عنها حسام؟  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

171الصف الثاني االبتدائي

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

 قلأع ربثة.

النسيم )الجزء األول(  احتفال حسام بشم 

الدرس

3

غًدا يوم شم النسيم، وسيحتفل حسام في القاهرة ألول مرة. سألته نور: "ماذا ستفعل عائلتك غًدا؟ ما رأيك أن تأتي وتلون البيض 
معنا؟"

أجاب حسام وهو حزين: "نقوم بتلوين البيض في عائلتنا أيًضا." 

سألته نور:"هل أنت متحمس لالحتفال بشم النسيم؟" 

أجاب حسام: "بالتأكيد، ولكنني أشعر أن االحتفال سيكون 
مختلًفا هذا العام. فعندما كنا نعيش في الغردقة، اعتدنا قضاء 
هذا اليوم على الشاطئ. واآلن، بما أننا نعيش في القاهرة، فال 

أعرف ماذا سنفعل؟" 

فكرت نور بهدوء ثم قالت: "يمكنكم الذهاب معنا إلى الحديقة."

قال حسام: "شكًرا لِك، فعائلتي تفضل قضاء العطلة بالقرب من 
المياه. أتمنى لو كانت لدي فكرة جيدة لعادة جديدة." 

حل المشكالت

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
وصف ك ف ة تطور اللاداا بم:ور الوقت.  
توض ح فائدة التوافق في تطوي: ناداا جديدة داخل   

الثلافة
اكتشاف ك ف ة تأث: اللاداا بمناطق مص: المختلفة  

التوافق  
التطور  

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  

التللّم األساس ةنواتج  المف:داا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتل:ف

حل المشكالار
تحل ل نناص: المشكلة.  
وصف ك ف ة تطور اللاداا بم:ور الوقت.  
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يقول المعلم ما يلي: تتبع عائلة حسام عادة معينة من العادات. ولكن مع مرور األيام تغير أسلوب حياتهم، ومن َثّمَ تغيرت العادة 
التي تمارسها العائلة. كيف يؤثر المكان أو المجتمع الجديد الذي يعيش فيه حسام اآلن في العادة التي يمارسها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لمشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: فكروا في السؤال اآلتي: ما العادة الجديدة التي قد يمارسها حسام بعد انتقاله إلى مكاٍن جديد؟ عندما 
أصفق بيدي مرتين }يمكن تعديل اإلشارة على حسب الحاجة{، ناقشوا أفكاركم مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير، ثم مشاركة األفكار مع زميل مجاور.

4. يقول المعلم ما يلي: لديكم جميًعا أفكار رائعة عن عائلة حسام. دعونا نقرأ الجزء التالي من القصة لمعرفة كيف ساعدت نور 
صديقها في حل المشكلة. افتحوا الصفحة "احتفال حسام بشم النسيم )الجزء الثاني(.

يقوم المعلم بما يلي: ق:اءة الجزء الثاني ما اللصة بصوا ناٍل أو جلل التالم ذ يل:أونها مع زمالئهم.

يقول المعلم ما يلي: كيف قدمت نور المساعدة لحل مشكلة حسام؟ ال تنسوا اإلشارة إلى األدلة الموجودة في القصة عند 
اإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم باالستلانة باألدلة الموجودة في النص.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. تقترح نور على أمها الجمع بين عادة عائلتها، وهي الخروج للتنزه في يوم العطلة، وعادة عائلة 
حسام، وهي الخروج إلى البحر. تعلمنا في وقت سابق من هذا العام عن مهارة التوافق. كيف يمثل هذا الحل توافًقا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

5.يقول المعلم ما يلي: هذا صحيح، تقترح نور حاًل وسًطا، ألن كلتا العائلتين سُتدخل تغييرات طفيفة على عاداتهما. مبادرة 
رائعة من نور أن تساعد صديقها في حل مشكلته. ستبدأ عائلة نور وعائلة حسام ممارسة عادة جديدة فيما يخص احتفال شم 

النسيم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "تحليل العادات". اقرءوا اإلرشادات مع زميل مجاور، ثم ارفعوا اإلبهام إلى أعلى عندما 
تنتهون.

يقوم التالميذ بما يلي: ق:اءة اإلرشاداا مع زمالئهم ورفع اإلبهام إلى أعلى.

يقوم المعلم بما يلي: ق:اءة األسئلة في كتاب التلم ذ بصوٍا ناٍل.

يقول المعلم ما يلي: قبل البدء في كتابة إجابات األسئلة، ناقشوها أواًل مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: أخذ وقت لمناقشة إجاباا األسئلة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أرجاء الفصل وسماع محادثاا التالم ذ أثناء مناقشتهم لإلجاباا. يجب أن يكون التالم ذ قادريا نلى 
ربط أماكا إقامة اللائالا بتأث :ها في ناداا تلك المناطق. نلى سا ل المثال، لم يستطع حسام سوى الذهاب إلى الاح: نندما كان يل ش 

في هذه المنطلة. أما اآلن، فنور وحسام يل شان في اللاه:ة نلى ضفاف الن ل، وبإمكانهما الل ام ب:حلة ن ل ة. إذا لم يل شا بالل:ب ما 
الن ل، فستكون لديهما نادة مختلفة. نندما يكون لدى التالم ذ وقت كاٍف لمناقشة إجاباتهم شفهّ ًا، يشجلهم المللم نلى تدويا إجاباتهم.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب جماًل كاملة لإلجابة عن األسئلة.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة نا ثالثة أسئلة بمف:دهم.

يقوم المعلم بما يلي: تشج ع التالم ذ نلى طلب المساعدة من ثالثة زمالء قبل المعلم لإلجابة نا األسئلة المتلللة بكتابة الكلماا 
وجمل كاملة. إذا سمح الوقت بلد الكتابة، يطلب المللم ما التالم ذ مناقشة إجاباتهم في مجمونة صغ :ة اللدد أو االستلانة بـ المشاركة 

السريعة لمناقشة اإلجاباا مع الفصل.

6. يقول المعلم ما يلي: كنا نتعرف على العادات التي قد تتغير بناًء على المكان الذي نعيش فيه. وأتساءل كيف ينطبق ما تعلمناه 
على بعض العادات التي نمارسها؟ فكروا في كيفية تأثر عادة عائلتكم بالمكان الذي نعيش فيه في مصر.

ع التالم ذ نلى التفك : في مدى اختالف اللاداا الثلاف ة في منطلتك ملارنة بالمناطق األخ:ى. نلى سا ل المثال،  ملحوظة للمللمر شّجِ
قد تختلف حفالا الزفاف أو حفالا الساوع ما منطلة إلى أخ:ى، كما قد تختلف مظاه: االحتفال باألن اد في منطلتك، بناًء نلى تأث : 
االختالفاا ما منطلة ألخ:ى.  نلى س ال المثال ن:ض صور، للملارنة ب ا أجزاء ما ثلافة منطلتك مع ثلافة منطلة أخ:ى في مص:. 

يجب تطويع مناقشة الفصل بناء نلى المنطلة التي تل شون ف ها في مص:. استخدام است:ات ج اا مثل، است:ات ج ة الزميل المجاور، أو 
است:ات ج ة المشاركة السريعة لتسه ل نمل ة مناقشة أفكار التالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: تخيلوا أنكم تتعرفون على صديق جديد من منطقة أخرى أثناء القيام برحلة على ضفاف النيل. ما األمور 
التي ستشاركونها مع هذا الصديق بشأن العادات التي نمارسها في مجتمعنا؟ افتحوا كتبكم على صفحة "ثقافة مدينتي".

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا
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لم ترغب نور أن ترى صديقها حزيًنا. لذلك، عندما عادت إلى المنزل، حَكت لوالدتها. تريد نور أن تتأكد من استمتاع حسام بشم 
النسيم في القاهرة ألول مرة. 

سألت نور والدتها:"هل تستطيع عائلة حسام الحضور واالحتفال معنا؟" 

أجابت والدتها: "بالطبع يمكنهم ذلك، ولكنِك قلِت إنه ال يرغب في الذهاب إلى الحديقة."

فكرت نور ملًيا ثم عرضت على والدتها فكرة جديدة وقالت: "أمي، ما رأيِك أن نجرب شيًئا مختلًفا هذا العام؟" 

قالت والدتها: "لم ال، ولكننا نفضل الذهاب إلى الحديقة." 

أوضحت نور قائلة: "ما رأيِك أن نقوم برحلة نيلية بداًل من الذهاب إلى الحديقة؟ أتذكرين عندما احتفلنا بعيد ميالد جدتي في 
قارب في النيل؟ يمكننا قضاء اليوم في النيل. وبهذا تستطيع عائلة حسام قضاء العطلة بالقرب من المياه."

 قلأع ربثة.

الثاني( )الجزء  النسيم  بشم  احتفال حسام   

قالت األم: "رائع، يا لها من فكرة رائعة! لقد جمعِت بين جزء من 
عادتنا وجزء من عادة صديقِك، كما يمكننا تجربة شيء جديد 

هذا العام."

173الصف الثاني االبتدائي

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

 كفبعجماًلعكلملةعرإلجلبةع نع ألسئلة.

العادات تحليل   

ما أوجه التشابه واالختالف بين عادات حسام ونور في االحتفال بشم النسيم؟ 

كيف تأثرت عادات حسام ونور بالمكان الذي يعيشان فيه؟ 
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يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب اسم المدينة التي تعيش فيها، ثم ارسم صورة واكتب فقرة تعبران عن عادة تتميز بها هذه 
المدينة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال الصفحة مع ن:ض جزء مم ز ما ثلافة المنطلة.

يقوم المعلم بما يلي: بلد انتهاء التالم ذ، يستط ع المللم قطع الصفحاا وتلل لها في أرجاء الفصل.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: سنكتشف اليوم مدى تأثير المكان الذي نعيش فيه في مصر في الثقافة والعادات. دعونا نأخذ جولة في 
معرض التجول لإلطالع على أعمال بعضنا البعض.

ملحوظة للمللمر يمكا أن يتم تنف ذ معرض التجول نا ط:يق ت:ك كتب التالم ذ مفتوحة نلى المناضد، في حالة لم يكا هناك متسع ما 
الوقت لتلل ق الصور نلى الحوائط قال نهاية المدة المحددة لهذا الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلطالع نلى أنمال بلضهم الالض في معرض التجول.

175الصف الثاني االبتدائي

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

ع كفبع سمع رمدينةع رفاعتاثشعتثهل،عثمع رسمعصورةعو كفبعتبلةعتاقل نع نع لدةعتفمثزعبهلعهذهع
 رمدينة.ع

مدينتي ثقافة 
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نظ:ة نامة الدرس 4

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا باألمس كيف يمكن للعادات أن تتغير حسب المكان الذي يعيش فيه الناس. عندي سؤال لكم لنبدأ 
به حوار اليوم: كيف يمكن أن يؤثر انتقال العادات بين المناطق والبالد المختلفة في تطور عاداتنا؟

يقوم المعلم بما يلي: التشج ع نلى استخدام وقت التفكير، ثم عصّي األسماء أو األيدي الم:فونة الخت ار تالم ذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام وقت التفكير ثم مشاركة األفكار.

ز على فصلنا لدقيقة. ما أوجه التشابه في الثقافات المتنوعة الموجودة  يقول المعلم ما يلي: بينما نتعلم عن الثقافة، دعونا نرّكِ
داخل الفصل هنا؟ لنبدأ بـ المشاركة السريعة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أوجه التشابه الثلاف ة مثلر ارتداء الجم ع زّيًا موحدًا، وتلدي: اللمل ة التلل م ة، وال:غاة في 
النجاح، والل ش في نفس المجتمع، وتناول األطلمة في األن اد واالحتفاالا )حتى وإن اختلفت تلك األطلمة(، وما إلى ذلك.

يقول المعلم ما يلي: هناك عدة طرق نشارك من خاللها أوجه التشابه الثقافية. ما هي أوجه االختالف الثقافية المتمثلة في 
مجتمع فصلنا؟ دعونا نستخدم المشاركة السريعة مجدًدا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة االختالفاا مثلر اختالف الجنس ة، والتحدث بلغاا أخ:ى، والت:اك ب اللائل ة المختلفة 
)اللائالا الكا :ة أو اللائالا التي جم ع األشلاء ف ها ما الفت اا/الصا ان قد تختلف ثلافتها نا اللائالا الصغ :ة أو اللائالا 

األخ:ى( وهكذا.

يقول المعلم ما يلي: حددنا عدًدا من االختالفات الثقافية. كيف تعرفون هذه االختالفات؟ كيف عّبَر كل منا عن ثقافته على مدار 
هذا العام؟

يقوم المعلم بما يلي: تسه ل إج:اء مناقشة، وتشج ع التالم ذ نا ط:يق تلديم أمثلة أو أسئلة محددة إذا لزم األم:. نلى سا ل المثال، 
يسأل المللم سؤااًل "هل هناك نالماا واضحة لالختالفاا الثلاف ة؟" لتسل ط الضوء نلى إمكان ة التواصل الثلافي نا: ارتداء أزياء مل نة أو 

رموز أخ:ى، أو ط:ح سؤال آخ: "هل أخا:كم أصدقاؤكم قصًصا نا االختالفاا الثلاف ة؟"

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا التفكير في الثقافات التي يمثلها التالميذ في الفصل، حيث ناقشنا أوجه الشبه واالختالف كما 
يمكننا كذلك التفكير في فصلنا كمجتمع يطور من صوره الثقافية على مدار العام. ما هي االحتفاالت والعادات التي احتفلنا بها 

في الفصل؟

تللّم )90 دق لة(
اإلرشاداا

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
الاحث نا اللاداا الثلاف ة في منطلت ا مختلفت ا   

وملارنتها.
ن:ض الملارناا.  

ق:اءة الدرس لتحديد المواد المستخدمة التي تحتاجها لتجه ز 
الاحث. نلى أن تلتمد تلك المواد المستخدمة نلى مدى قدرة 

التالم ذ نلى الاحث وتمث ل ما تللموه.

المنطلة  
اللادة  

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلويا  
مواد إلج:اء الاحث  

التللّم نواتج 

للدرس المللم  تجه زاا 

األساس ة المف:داا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتل:ف

التفك : الناقدر
تحديد اللالقاا ب ا األش اء   

المختلفة.



194 الفصل الثانير التلا : نا الثلافاا

  يلوم المللم بما يلير استخدام عصّي األسماء الخت ار تلم ذ لإلجابة

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ناداا الفصل.

يقول المعلم ما يلي: بصفتكم تالميذ في فصل واحد، انطلقنا في رحلة للتعلم، ونبذل قصارى جهدنا لنتعلم. يحترم بعضنا 
بعًضا ونتقبل اآلراء األخرى المختلفة. نتعلم من خالل المحادثات والمناقشات التي نجريها ومجموعة العمل. ما الطرق األخرى 

التي يمكننا من خاللها التحلي بثقافة إيجابية داخل الفصل؟

ملحوظة للمللمر قد تحتاج إلى تصم م ورق مخططاا لتجم ع أفكار التالم ذ نل ها. يمكا تحويل هذا المخطط ل كون بمثابة اتفاق ة يوقع 
نل ها التالم ذ بأسمائهم. إذا أثار تلم ذ اضط:اًبا أثناء النشاط، ُفمكا تذك : التالم ذ ما خالل المخطط أن كل شخص مسئول نا الحفاظ 

نلى ثلافة اللمل ة التلل م ة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الط:ق التي يمكنها المساهمة في خلق ثلافة إيجاب ة داخل الفصل، نلى سا ل المثالر التحلي 
باالحت:ام أثناء تللم شيء ما، وندم التشويش نلى اآلخ:يا، وتشج ع بلضهم بلًضا، وتلال اآلخ:يا، واالحتفال بنجاحاا 

اآلخ:يا، وتلال الفشل بانتااره جزء ما اللمل ة التلل م ة، واللمل بجد، والمشاركة في الفصل، وط:ح األسئلة، وما إلى ذلك.

ملحوظة للمللمر يمكنك استكشاف تصوراا التالم ذ نا ك ف ة تحس ا ثلافة الفصل وذلك إذا كان لديك متسع ما الوقت. يمكا أن تكون 
رسالة التحس ناا المطلوبة الواردة ما طالب آخ:يا محفزة، ويمكا أن تضفي إحساًسا بالمسئول ة والملك ة نلى ثلافة الفصل. كا منفتًحا 

نلى اقت:احاا التالم ذ بشأن تأث : دور المللم في ثلافة الفصل، وشجلهم نلى المضي قدًما—للتفك : في ك ف ة تحس ا الثلافة التلل م ة 
ما خالل كلماا التالم ذ، وأفلالهم، وسلوك اتهم متى استطلت ذلك.

2. يقول المعلم ما يلي: أديتم عماًل رائًعا اليوم بتحليل الثقافات المتمثلة في فصلنا وثقافة الفصل أيًضا. عندما نعمل مًعا 
ع بعضنا بعًضا، فهذا معناه أننا نخلق ثقافة إيجابية داخل الفصل. تعتمد ثقافتنا المجتمعية على جميع األشخاص  ويشّجِ

الذين يعملون مًعا في مجتمع ما. نعرف اآلن المزيد عن المكان الذي نعيش فيه. أما اليوم، فدعونا نتعلم عن المناطق األخرى. 
من منكم يستطيع ذكر المصادر الرئيسية للمياه في مصر أو بالقرب منها؟

يقوم التالميذ بما يلي: التطوع لذك: مصادر الم اه ال:ئ س ة، بما في ذلك الاح: األحم:، ونه: الن ل، والاح: المتوسط، وبح :ة 
ناص:، وخل ج السويس، وخل ج الللاة.

3.يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. دعونا نراجع من المحادثات السابقة، من تجربتكم الخاصة: كيف يمكن للمياه أن تصبح جزًءا 
من ثقافة أحد األماكن؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندة تالم ذ لإلجابة.

ل الم اه إلى جزء ما الثلافة، نلى سا ل المثالر اللدرة نلى التجارة  يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار نا ك ف ة تحّوِ
بل ًدا نا استخدام اللوارب، واستخدام الم اه إلنتاج منتجاا مثل الفخار الصلصالي، واستخدام الملح في الم اه إلنتاج التوابل، 

وإقامة االحتفاالا المتلللة بالم اه، وما إلى ذلك.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. ماذا عن الصحراء؟ في رأيكم، كيف تختلف الثقافة في األماكن الصحراوية؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندة تالم ذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار نا اختالف الثلافة في األماكا الصح:اوية، نلى سا ل المثالر قد تلكس المالبس 
ط:ًقا للحفاظ نلى الا:ودة أو الالاء آمًنا في ناصفة رمل ة، وقد تدخل ال:مال في صنانة المنتجاا، وت:ب ة الِجمال واالنتماد 

نل ها، وما إلى ذلك.

يقول المعلم ما يلي: يتطور تفكيركم عن أوجه التشابه واالختالف في الثقافة. دعونا نفكر في وجه اختالف آخر في المكان: 
يعيش بعض سكان مصر في المناطق الريفية، بينما يعيش سكان آخرون في المدن الحضرية الكبيرة. اذكروا بعض االختالفات 

الثقافية في المدينة و المناطق الريفية؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندة تالم ذ لإلجابة. اطلب ما التالم ذ التفك : في موضوناا محددة وملارنتها 
إذا لزم األم:،، مثل األزياء واالحتفاالا التلل دية، مثل حفالا الزفاف، والمها، وما إلى ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار نا ك ف ة اختالف ثلافة المدينة نا ثلافة المناطق ال:يف ة، نلى سا ل المثالر تضم 
المدن متاحف، ومسارح، وم:اكز فن ة ثلاف ة أخ:ى ي:تادها األشخاص، واألزياء ف ها يمكا أن تكون رسم ة أو زي نمل، أما في 

المناطق ال:يف ة، ف ساند سكانها بلضهم بلًضا في أمور الزرانة وت:ب ة الماش ة، أما نا األزياء ف ها، فأغلاها غ : رسمي 
ومالئم لللمل في الخارج.

يقول المعلم ما يلي: سنجري بحًثا اليوم عن الثقافة في إحدى المناطق المختلفة عنا. سنجمع معلومات عن ثقافة تلك 
المنطقة ونجري مقارنة عما درسناه مع المكان الذي نعيش فيه. وبعد ذلك، سنشارك ما درسناه مع الفصل.

ملحوظة للمللمر ما الممكا إج:اء هذا النشاط باللديد ما األسال ب. إذا كانت لديك إمكان ة استخدام التالم ذ ألجهزة الكما وت:، ف مكا 
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إج:اء بحث نا: اإلنت:نت. أثناء التجه ز، قد تحتاج إلى اللثور نلى مواقع إلكت:ون ة ل تصفحها التالم ذ أثناء جملهم للمللوماا الصح حة. 
بإمكان التالم ذ كذلك الذهاب إلى المكتاة للاحث في الكتب. إذا لم يكا ذلك ممكًنا، ف مكنك إحضار الكتب والصور والمطاوناا التي 

تم الحصول نل ها ما اإلنت:نت للطالب الستخدامها في الاحث. يمكا للتالم ذ اللمل بشكل ف:دي أو في مجموناا ثنائ ة أو مجموناا 
ز المواد المستخدمة التي س تم استخدامها في الاحث قال بدء الدرس. تأكد ما وجود مصادر كاف ة لجم ع التالم ذ أو  صغ :ة. جّهِ

للمجموناا لللمل بفانل ة في حصة واحدة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: انتقلوا إلى صفحة تعّرف الثقافات. ستجرون بحًثا عن منطقة أو مدينة واحدة داخل مصر، ثم امألوا 
مخطط األفكار هذا بما درستموه اليوم. وبعد ذلك، ستكونون قادرين على إجراء مقارنة بين تلك المنطقة والمنطقة التي نعيش 

فيها. للبدء، دعونا نقوم بملء المخطط كي نتأمل في ثقافتنا.

يقوم المعلم بما يلي: االطالع نلى صفحة الاحث مع الفصل. تمثيل تدويا المالحظاا في كل فئة نلى صفحة كا :ة أمام الفصل بأكمله. 
يمكا اخت ار متطون ا أو استخدام عصّي األسماء للتأكد ما مشاركة كل التالم ذ. التأكد ما ندم تدويا التالم ذ للمالحظاا داخل كتاب 

التلم ذ، ح ث س ستخدمون تلك الصفحة في كتاب التلم ذ أثناء إج:اء بحث نا منطلة مختلفة بمف:دهم. س ستف د التالم ذ ما المخطط 
الذي أنه ته في نلد الملارناا.

يقول المعلم ما يلي: ستختارون إحدى المناطق التالية للبحث. )كتابة قائمة بالمناطق على السبورة(.

ملحوظة للمللمر وضع قائمة بمختلف أجزاء الالد مثل، الصل د، واللاه:ة، والدلتا، وقناة السويس، وأسوان، وس وة، كما يمكنك أن تجلل 
التالم ذ يستكملون تل:فهم نا المدن التي كانوا ياحثون ننها في المحور السابق. يمكنك اتخاذ الل:ار بهذا الشأن حسب الموارد المتاحة 

لديك ل ستخدمها التالم ذ في الاحث.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اختر منطقة أو مدينة في مصر، ثم اعمل مع مجموعتك إلجراء بحث وتدوين مالحظالت 
عّما تعلمته على المخطط.

يقوم التالميذ بما يلي: إج:اء الاحث مع الزمالء للتل:ف نلى مختلف المناطق والمدن في مص:.

4. ملحوظة للمللمر حدد الط:يلة التي س ل:ض بها التالم ذ ملارناتهم حتى تحدد نظام اللمل في الجزء الثاني ما الدرس. قد يل:ض 
التالم ذ الملارنة ن:ًضا رقمّ ًا إذا كان الوقت يسمح بذلك، كما يمكنهم رسم مخطط ِفن كا : الحجم نلى ملصق وتلديم ن:ض موجز أو 

رسم رسوم توض ح ة لا ان أوجه التشابه واالختالف.

يقوم المعلم بما يلي: نند انتهاء التالم ذ ما الاحث، س ادأون بللد ملارنة ب ا الثلافاا التي بحثوا ننها وب ا منطلتهم المحل ة. توض ح 
ك ف ة ن:ض الملارناا للتالم ذ في الفصل. )انظ: الملحوظة السابلة(. تحض : المواد المستخدمة ل ستخدمها التالم ذ في إنهاء الوسائل 

الاص:ية أو استخدام صفحة "ملارنة الثلافاا" لجلل التالم ذ يكتاون جماًل أو ي:سمون مخطط ِفن لتوض ح ملارناتهم. ال تحتوي الصفحة 
إال نلى سطور. إذا كنت ت:غب أن ي:سم التالم ذ مخطط ِفن، فلل ك تمثيل ط:يلة رسم دائ:ت ا متداخلت ا في الورقة المسط:ة حتى 

يستط ع التالم ذ الكتابة نلى السطور، كما قد ت:غب في أن يادع التالم ذ في رسم رسوماا توض ح ة لش:ح الملارنة. يمكا للتالم ذ أن 
ي:سموا في الجزء الفارغ ما الصفحة أو في ورقة تلدمها لهم.

يقوم التالميذ بما يلي: الملارنة ب ا المنطلة التي ياحثون ننها والمنطلة المحل ة ون:ض الملارناا حسب الط:يلة التي حددها 
المللم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: أجرينا اليوم بحًثا وعقدنا مقارنات وتواصلنا فيما يخص الثقافات في مصر. لنقم بـ المشاركة السريعة 
لنشارك شيًئا جديًدا تعلمناه اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة السريعة بشيء جديد تللموه ال وم.

المالبس:

العائالت:

177الصف الثاني االبتدائي

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

 خفلعمنطبةعأوعمدينةعتاعمثل،عثمع  ملعمععمجمو فكعإلجل ءعبحثعوتدوينعمالحظلاع ّملعتالمفهع لىع
 رمخطط.

الثقافات تعرف 

الدرس

4

التفكير الناقد
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ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

نعمالحظلاع نعأوجهع رفشلبهع قلرنع ريبلتةع رفاعتاّلتتع لثهلعتاعبحيكعبلريبلتةع رمحلثة.عدّوِ
و الخفالفعبلألسال.ع

الثقافات مقارنة 
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نظ:ة نامة الدرس 5

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن الثقافات في المناطق المختلفة في مصر. ما الذي أدهشك؟ شاركوا اإلجابة  مع زميل 
مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع زميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: كنا نحلل كيفية التعبير عن الثقافات هنا في المدرسة، وبين عائالتنا، وفي مجتمعنا، وعبر المناطق 
المختلفة. أما اليوم، فسنفكر في بلدنا كمجتمع. قد تتمتع كل منطقة بثقافتها وعاداتها الخاصة، ولكننا نعيش في نفس البلد 

مصر. اذكروا بعض األشياء المشتركة بين المصريين أو أغلبهم. سأستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ لمشاركة 
األفكار.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار بلض التالم ذ لإلجابة نا السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: اذكروا بعض الطرق المشتركة بين المصريين عند التواصل مع اآلخرين.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار بلض التالم ذ لإلجابة نا السؤال.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

2. يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم قد شاهدتم حفل توزيع الميداليات األولمبية من قبل.

تللّم )90 دق لة(
اإلرشاداا

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
تحل ل النش د الوطني.  
تأل ف كلماا ألغن ة تصف ثلافة المجتمع.  
نزف األغن ة األصل ة نلى اآلالا الموس ل ة.  

تحض : مخطط ار يحتوى أحدهما نلى كلماا النش د الوطني ب نما اآلخ: مخطط على شكل حرف "T" تحت 
ننوان "الل م" و"الوصف".

تحض : تسج ل للنش د الوطني يمكا تشغ له نلى الهاتف، أو جهاز الكما وت:، أو أي جهاز آخ:. تحض : مخطط 
بكلماا أغن ة النش د الوطني

كلماا األغن ة  
النش د الوطني  
الل م  

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
النش د الوطني المص:ي مسجاًل  
ملص  
ورق مخططاا  
مظ:وف، ملف بالست كي، أو ورقة   

ومادة الصلة
أدواا موس ل ة متنونة.  

التللّم نواتج 

للدرس المللم  تجه زاا 

األساس ة المف:داا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتكون

التواصلر
حسا االستماع.  
التلا : نا الذاا.  

تللَّم لتلمل

التلاونر
احت:ام آراء اآلخ:يا.  
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يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي.

يقول المعلم ما يلي: إذا أحرز أحدكم ميدالية ذهبية، فما األغنية التي سيعزفونها؟ ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون اإلجابة.

يقوم المعلم بما يلي: اخت ار تالم ذ مما رفلوا أيديهم ل:ؤية إذا كانوا يل:فون األغن ة كنش د وطني.

ملحوظة للمللمر إذا كان مشغل الوسائط متاًحا لالستخدام، يمكنك ن:ض ملطع ف ديو قص : لحفل توزيع الم دال اا في دورة األللاب 
األولما ة.

يقول المعلم ما يلي: يتنافس الرياضيون من أجل بالدهم ويشعرون بالفخر عند عزف النشيد الوطني لبلدهم. النشيد الوطني 
هو أغنية تمثل أحد البالد وتعكس ثقافتها. النشيد الوطني المصري من تلحين سيد درويش وكلمات محمد يونس القاضي وتم 

اعتماده عام 1979.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

3. يقول المعلم ما يلي: نغني النشيد الوطني كل يوم. لننتبه اليوم جيًدا إلى الكلمات ونفكر فيها كوسيلة نعبر بها عن ثقافتنا 
لآلخرين. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "النشيد الوطني المصري"، وتابعوني وأنا أقرأ كلمات النشيد بصوت عاٍل.

يقوم المعلم بما يلي: ق:اءة األب اا باطء. التوقف نند الكلماا التي فوق السط: ومناقشة ملان ها مع التالم ذ. سؤال التالم ذ  نا 
مل:فتهم المسالة نا كل كلمة ثم سؤالهم ما إذا كان بإمكانهم تخم ا أي شيء نا الكلمة ما خالل الس اق. )نلى سا ل المثال، انظ:وا 

إلى هذه الكلمة أو الصورة، هل هي إيجاب ة أم سلا ة؟(

يقوم التالميذ بما يلي: متابلة المللم أثناء ق:اءته لكلماا األغن ة بصوا ناٍل.

يقول المعلم ما يلي: عندما نغني نشيدنا الوطني بفخر، فإننا نعبر عن ثقافتنا لكل من يسمعنا. واآلن لنستمع إلى تسجيل 
لنشيدنا الوطني. أنصتوا إلى اللحن وتابعوه بقراءة كلمات النشيد الواردة في الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع لتسج ل النش د الوطني.

يقول المعلم ما يلي: بينما أشغل التسجيل مرة أخرى، غنوا معي.

يقوم التالميذ بما يلي: الغناء مع التسج ل.

ملحوظة للمللمر تج:بة التللم التال ة ستتطلب أن يضع التالم ذ كلماا األغن ة بالت:ت ب الصح ح. ال ُيتوقع ما التالم ذ أن يل:أوا أو يل:فوا 
مف:داا الكلماا في كل أب اا النش د، ولكا نل هم أن يتل:فوا نلى ندة كلماا مكتوبة أثناء الغناء. تك:ار الغناء أثناء ق:اءة التالم ذ لكلماا 

األغن ة المكتوبة س ؤهلهم للمهمة التال ة. إذا كان الوقت يسمح، فك:ر الغناء مع التسج ل )أثناء متابلة كلماا األغن ة المكتوبة( بأسال ب 
مختلفة، مثل جلل كل صف يغني أحد األب اا، أو جلل األوالد والاناا يتاادلون غناء األب اا، أو تلس مهم لجانب أيما وأيس: للفصل 

لتاادل الغناء، وهكذا.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. تحتوي هذه األغنية على الكثير من الكلمات الجميلة. لنَر ما إذا كنا نستطيع االستفادة 
من مهاراتنا في التدقيق لمطابقة الكلمات الموجودة في الصفحة مع كلمات األغنية التي نحفظها عن ظهر قلب. أواًل، يجب 

أن نتتبع الخطوط الزرقاء لقص كلمات األغنية إلى مستطيالت - مستطيل لكل بيت من الشعر. ستساعدك الخطوط الزرقاء 
المرسومة في الصفحة على القص في الموضع المناسب. عند قص جميع المستطيالت، اجمعها أمامك على المنضدة مع رفع 

اإلبهام إلى أعلى.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع الملصاا. مساندة التالم ذ نلى اللص حسب الحاجة. تجه ز النش د الوطني لتشغ له ما الاداية م:ة أخ:ى.

يقول المعلم ما يلي: استمعوا جيًدا للنشيد الوطني وضعوا المستطيالت  بالترتيب الصحيح لألغنية.

يقوم المعلم بما يلي: تشغ ل التسج ل وإيلاف التشغ ل واللودة إلى الخلف في األغن ة بلد كل قسم إذا أمكا حتى يستط ع التالم ذ 
ت:ت ب المستط الا. التجول في أنحاء الفصل لمساندة التالم ذ ومالحظتهم. تمثيل ك ف ة "التدق ق" لمطابلة كلمة مألوفة في المستط ل 

الورقي كمفتاح للت:ت ب حتى إن لم يكا الا ت كله مألوًفا له.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى التسج ل ووضع ش:ائط كلماا النش د في الت:ت ب الصح ح.

يقول المعلم ما يلي: لقد كنا نعمل جاهدين لنستخدم مهارات القراءة والتدقيق لقراءة كلمات أغنية نشيدنا الوطني. ِلَنُعْد 
إلى التركيز على التعبير عن الثقافات وتحليل هذه األغنية لنتعرف على ارتباطها بثقافتنا. تعلمنا من قبل أن األشياء المهمة 
لمجتمع ما هي جزء من ثقافته. يمكن استخدام كلمه أخرى للتعبير عن ذلك وهي القيم. فاألمانة هي إحدى القيم. ما القيم 

التي يمكنكم التفكير فيها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.
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ع رنشثدع روطنا.عو ندملعيطلبعمنكع رمالمع رامل،عتفقعع رخطوطع رزرقلءعربصعأبثلاع رنشثد،ع  سفمععثمعغّنِ
ثمع جماهلعأملمكع لىع رمنضدة.ع

المصري  الوطني  النشيد 

الدرس

5

ي َوُفَؤاِدي لَِك ُحّبِ ِباَلِدي ِباَلِدي ِباَلِدي

َأْنِت َغاَيِتي َوالُْمَراْد ِمْصُر َيا ٌأّمً الِْباَلْد

َكْم ِلِنيِلِك ِمْن َأَياِدي َوَعلَى ُكّلِ الِْعَباْد

ُسْدِت ِبالَْمْجِد الَْقِديْم ِمْصُر َيا َأْرَض الّنَِعيْم

َوَعلَى اللَِّه اْعِتَماِدي َمْقِصِدي َدْفُع الَْغِريْم

ْة ْهِر ُغّرَ َفْوَق ِجِبيِن الّدَ
                 

ْة                                 ِمْصُر َأْنِت َأْغلَى ُدّرَ

َواْسلَِمي َرْغَم اأْلََعاِدي ْة َيا ِباَلِدي ِعيِشي ُحّرَ

َماْم َأْوِفَياُء َيْرُعوا الّزِ ِمْصٌر َأْواَلٌدِك الِكَراْم

َحاِدي َحاِدِهْم َواّتِ ِباّتِ َسْوَف َتْحَظى ِبالَْمَراْم

ي َوُفَؤاِدي لَِك ُحّبِ  ِباَلِدي ِباَلِدي ِباَلِدي

التواصل
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يقوم المعلم بما يلي: ن:ض ورقة مخطط على شكل حرف "T" أمام التالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: في نشيدنا القومي نذكر العديد من األشياء التي تهمنا كُأمة. لنَر ما إذا كنا نستطيع إيجاد القيم التي 
يمثلها نشيدنا الوطني والتعرف على معانيها. من يمكنه تحديد القيم الواردة  في كلمات األغنية الموجودة أمامكم.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار التالم ذ لإلجابة. استخدام قلم التحديد لكتابة إجابة التلم ذ نلى مخطط على 
شكل حرف "T" تحت كلمة ق م. م:اجلة ملنى كل كلمة وك ف ة ارتااطها بثلافة مص: أو تلا :ها ننها.

يقوم التالميذ بما يلي: تلديم كلماا ما النش د تلكس الل م مثلر غايتي، ومجد، وح:ة، واسلمي، وك:ام، وي:نوا الزمام، 
وأوف اء.

يقول المعلم ما يلي: يحمل الجانب اآلخر من مخطط على شكل حرف "T" عنوان األوصاف. ما الكلمات الواردة في نشيدنا التي 
"ترسم صورة" أو تعكس حبنا تجاه بلدنا؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار التالم ذ لإلجابة. ثم استخدام قلم التحديد لكتابة إجابة التلم ذ نلى مخطط 
على شكل حرف "T" تحت كلمة الوصف.

يقوم التالميذ بما يلي: اقت:اح كلماا ما النش د تلكس حب الوطا مثلر حاي، وفؤادي، وأم، وما أيادي، ودرة، وغ:ة.

ملحوظة للمللمر في النهاية، يمكنك أن تجلل التالم ذ يضلون المستط الا في الملفاا الاالست ك ة أو المظاريف حتى يستط لوا التدرب 
نلى الدرس م:ة أخ:ى، كما يمكا توزيع صفحة فارغة وجلل التالم ذ يلصلون األب اا ف ها بالتاادل كتل  م لهم.

4. يقول المعلم ما يلي: نشيدنا الوطني فريد من نوعه. هذا يعني أنه ال يوجد بلد آخر له نفس نشيدنا الوطني. كنا نحلل 
مجتمعنا المحلي ونتحدث عن كيفية التعبير عن هويتنا وطريقة معيشتنا. أتساءل، هل نستطيع كتابة أغنية للتعبير عن ثقافة 

مجتمعنا لآلخرين؟ إذا كنتم ستؤلفون أغنية خاصة عن مجتمعنا، فاذكروا بعض األفكار التي قد ترغبون أن تعبر عنها األغنية.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لمشاركة أفكارهم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم التي ي:يدون أن تحتوي األغن ة نل ها للتلا : نا المجتمع.

يقول المعلم ما يلي: هناك العديد من األشياء التي نفخر بها في مجتمعنا. نفخر بالطعام الذي ننتجه والمنتجات التي 
نصنعها، كما نفخر بتاريخنا العريق أو المناظر الطبيعية الخالبة التي نتمتع بها. أو يمكننا أن نفخر أيضا بمساعدة بعضنا 

بعًضا.

يقوم المعلم بما يلي: تحض : أدواا موس ل ة متنونة متاحة للتالم ذ. تحديد مجموناا صغ :ة ما ثالثة تالم ذ أو أكث: لللمل مًلا، إن لم 
يكا التالم ذ نلى استلداد الخت ار مجموناتهم الخاصة بلد.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع ثالثة تالميذ آخرين أو أكثر لتأليف أو تلحين أغنية من عنصرين تصف فخرك بوطنك. تتكون 
األغنية من عنصرين، أولهما الكلمات. والعنصر اآلخر هو الموسيقى التي تصاحب الكلمات. قد يرغب بعضكم في كتابة الكلمات، 

بينما يرغب اآلخرون في تلحين موسيقى باستخدام األدوات المتاحة. تعاونوا وأنصتوا بعضكم إلى بعض، للعثور على أفكار 
جديدة. يمكنكم االستفادة من صفحة "أغنيتنا" لترتيب أفكاركم. يجب أن تحتوي على كال العنصرين: الموسيقى والكلمات.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تعاون مع زمالئك لتأليف أغنية مكونة من عنصرين تعبر عن اعتزازك بوطنك.

يقوم التالميذ بما يلي: تأل ف كلماا وألحان األغن ة التي توضح فخ:هم بمجتملهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  5.  الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن التعبير عن الثقافة بمشاركة معاني النشيد الوطني وأّلفنا أغاني تعكس فخرنا بمجتمعنا. 
من فضلكم شاركوا أغنيتكم مع الفصل عندما أنادي على الصف الذي تتواجدون فيه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أغاٍن نا المجتمع مع زمالئهم في الفصل.

التعاون

التواصل

 رمبطعع ألول
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تالونعمععزمالئكعرفأرثفعأغنثةعمكولةعمنعمبطاثنعتاقلع نع  فز زكعبوطنك.

غنيتنا أ

أسماء التالميذ الذين لّحنوا األغنية:أسماء التالميذ الذين ألفوا كلمات األغنية:
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نظ:ة نامة الدرس 6

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: بحثنا عن مناطق مختلفة من مصر في الدروس السابقة. وتعرفنا على الثقافة من خالل الملبس، 
واالحتفاالت، والدين، واللغة. لنستخدم المصافحة، والمشاركة، والتحّية لعرض ما تعلمناه عن أوجه التشابه واالختالف بين 

المناطق المختلفة.

يقوم التالميذ بما يلي: المصافحة ومشاركة بلض أوجه التشابه واالختالف ب ا بلض المناطق ما ح ث الملاس، واالحتفاالا، 
والديا. تح ة بلضهم بلًضا والتح:ك للمشاركة مع زمالء آخ:يا.

يقوم المعلم بما يلي: السماح للتالم ذ بالمشاركة ثم تجم لهم لل:جوع إلى ملاندهم م:ة أخ:ى.

2. يقول المعلم ما يلي: حلّلنا النشيد الوطني باألمس. يساعدنا النشيد الوطني على التعبير عن ثقافتنا المصرية أمام العالم. 
هل تعتقدون أن المناطق المختلفة قد  تتميز بطراز موسيقي مختلف أو حس موسيقي مختلف؟ فليرفع يده من يرغب منكم في 

المشاركة.

يقوم المعلم بما يلي: اخت ار ندة تالم ذ مما ي:غاون في المشاركة. الطلب ما التالم ذ ذك: ندة أمثلة لخا:اا شخص ة لسمانهم قطًلا 
موس ل ة ما مناطق مختلفة إذا أمكا. تحف ز التالم ذ نلى ش:ح أسااب إجاباتهم مما يشجلهم نلى استدناء التللم المساق، مثل فك:ة أن 

األشخاص الذيا يل شون ق:ب الاح: أو النه: قد يغنون نا الم اه بشكل مختلف نا هؤالء مما يل شون في الصح:اء.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم نا الموس لى في المناطق المختلفة.

يقول المعلم ما يلي: نتشارك جميًعا النشيد الوطني، ولكن يختلف األسلوب الموسيقي والموضوعات من منطقة إلى أخرى. 
ينطبق نفس الكالم على الفنون، مثل التربية الفنية، والخزفية، والنحت، وهكذا. في رأيك كيف تختلف الفنون باختالف 

المناطق؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم وتجاربهم نا الفنون في المناطق المختلفة.

يقول المعلم ما يلي: يمكن أن تختلف المواد المستخدمة، والمشاهد، واألساليب الفنية اختالًفا كبيًرا من منطقة إلى أخرى. 
درسنا في وقت سابق من هذا العام أوجه االختالف في طبيعة األرض في مناطق متعددة. وتعّرفنا على الصحراء، والنهر، والجبال، 

والساحل ، والدلتا في مصر. لدّي سؤال ليثير أفكاركم: في رأيكم، كيف تؤثر الجغرافيا أو طبيعة األرض في أجزاء مختلفة من 

تللّم )90 دق لة(
اإلرشاداا

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
ملارنة األنمال الفن ة والموس ل ة في المناطق   

المص:ية المختلفة.
وصف التأث :اا المختلفة للفا والموس لى في   

مص: )ف ما يتللق بالهج:ة إلى مص:، والتأث :اا 
الخارج ة، وما إلى ذلك(.

وصف الفا والموس لى الخاصة بالمجتمع   
المحلي.

استخدام جهاز الكما وت: والمكتاة والمصادر المطاونة، 
وتجم ع صور للمل فني وأمثلة نا الموس لى التي تشته: بها 

مناطق مختلفة ما مص: و المنطلة المحل ة إذا أمكا.

الجغ:اف ا  
التأث :  
المناطق  
الموارد  

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلويا  

التللّم نواتج 

للدرس المللم  تجه زاا 

األساس ة المف:داا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتل:ف

التفك : الناقدر
تحديد اللالقاا ب ا األش اء المختلفة.  
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البالد، على نوع الفن أو الموسيقى المنتشرة هناك؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار نّدة تالم ذ للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكار نا تأث :الجغ:اف ا—واألرض نفسها—على الفا والموس لى في مناطق مختلفة.

يقول المعلم ما يلي: لديكم أفكار رائعة! هيا نفكر في هذا السؤال تفكيًرا أكثر تحديًدا. إذا أراد شخص ما صنع فخار، فما المواد 
المستخدمة التي يحتاج إليها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم حول ما يحتاجون إل ه لصنع الفخار، مثل الط ا أو الطمي، والم اه، والطالء، وأدواا 
إلنشاء تصم ماا.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا كنتم تعتقدون أن األشخاص الذين يعيشون في الصحراء الغربية يصنعون 
الفخار.

يقوم المعلم بما يلي: الاحث نا التالم ذ الذيا ال ي:بطون ب ا المواد المستخدمة المتاحة في مناطق مل نة.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى إذا كانوا موافل ا نلى اللاارة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. يعرف الغالبية منكم ندرة وجود الطمي  في الصحراء الغربية. وعندما ننظر إلى الفن والموسيقى 
المنتشَرين في مناطق مختلفة، سنفّكر في الموارد أو المواد المستخدمة المتاحة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

3.يقول المعلم ما يلي: هيا نستعرض هذه الموارد ونتعلّم عنها أكثر. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "الفنون والموسيقى في 
مدينتك". يمكنكم العمل بمفردكم أو مع زميل مجاور إلكمال هذه الصفحة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ِصل المنطقة بنوع الفن أو الموسيقى الذي تشتهر به مستخدًما مفاتيح الحل الظاهرة في كل 
منطقة وبنك الكلمات. 

يقوم المعلم بما يلي: تلل ق صور ألمثلة متنونة للفا والموس لى المنتشَ:يا في مناطق مختلفة نلى الحوائط أو تحديد منطلة تضم كتًاا 
ما المكتاة. تمثيل ك ف ة "ق:اءة" أحد ما مفات ح الحل الاص:ية ومطابلته مع اللنص: الموجود في بنك الكلماا.

يقوم التالميذ بما يلي: استخدام المفات ح الموجودة نلى خ:يطة المناطق لا ان نوع الفا أو الموس لى المنتش: ف ها.

يقوم المعلم بما يلي: م:اجلة نمل التالم ذ بط:ح السؤال التالير إذا ن:فنا بوجود _____ في منطلة ___، فما الذي يمكا 
صنله ما ___؟ نلى سا ل المثالر إذا ن:فنا بوجود أشجار النخ ل والخ:اف في منطلة س وة ومنطلة س ناء، فما الذي يمكا صنله 

ما سلف النخ ل والصوف؟ مساندة التالم ذ نلى إيجاد روابط واضحة ب ا الموارد وأنواع الفا والموس لى.

ملحوظة للمللمر ذك: أي فا أو موس لى محل  ا يتم ز بهما موقلك.

يقوم التالميذ بما يلي: التحلق وإج:اء التصح حاا لللمل.

4. يقول المعلم ما يلي: اطلعنا قبل ذلك على الطريقة التي يمكن بها للموارد التأثير في الفن والموسيقى في مناطق مختلفة 
في مصر. ما األشياء األخرى التي قد تؤثر في الفن والموسيقى في مناطق مختلفة؟ هيا نقم بـ التفكير ومشاركة زميل.

يقوم التالميذ بما يلي: التفك : بمف:دهم ثم المشاركة مع زميل مجاور، وأخ ً:ا المشاركة مع الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: منح التالم ذ وقًتا للتفك : بهدوء، ثم المشاركة مع زميل مجاور، وأخ ً:ا، استخدام عصّي األسماء الخت ار نّدة 
تالم ذ للمشاركة مع الفصل.

يقول المعلم ما يلي: كيف نتعلم عن الفن والموسيقى في منطقة معينة إذا لم نذهب إليها من قبل؟ كيف تنتشر ثقافة المنطقة 
خارجها؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: تشج ع التالم ذ نلى التفك : في المواد المستخدمة التي تستخدمها في الفصل )مثل الصور، والكتب، والموارد 
المتاحة نا: اإلنت:نت(، باإلضافة إلى حل لة أن الناس يمكنهم السف: وحتى )الهج:ة( ما منطلة إلى أخ:ى ومشاركة ثلافتهم األولى في 

المكان الجديد.

الدرس

6
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ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا

ِصلع رمنطبةعبنوعع رانعأوع رموسثبىع رفاعتشفهلعبهعمسفخدًملعمالتثحع رحلع رظلهلةعتاعكلع
منطبةعوبنكع ركلملا.

مدينتك  في  والموسيقى  الفنون 

صناعة الفخار والمنسوجاتصناعة السجاد اليدوي

العزف على المزمار

الرقص بالعصا )التحطيب(

صناعة منتجات يدوية من سعف النخيل

الموسيقى الشعبية

العزف على الناي

التفكير الناقد
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يقول المعلم ما يلي: قرأنا عن حسام صديق نور الذي انتقل من الغردقة إلى القاهرة. عندما ينتقل األشخاص من منطقة إلى 
أخرى، فإنهم ينقلون معهم موسيقاهم وفنهم. وأحياًنا يجمع األشخاص المنتقلون بين نمط حياتهم ونمط الحياة في المنطقة 

الجديدة البتكار شيء جديد، مثلما ابتكرت نور مع حسام عادة جديدة لالحتفال بشم النسيم. واليوم، تنقل إلينا أجهزة الكمبيوتر 
والهواتف المحمولة كل جزء من العالم. فنحن يمكننا االستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الفن المنتشَرين في أي مكان في العالم 

تقريًبا. في رأيكم، كيف يمكن لهذا األمر التأثير في صناعة الفن والموسيقى في مصر؟ المشاركة مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لمشاركة أفكارهم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ط:ق التواصل ال:قمي التي يمكنها التأث : في الفا والموس لى في مص:.

5. يقول المعلم ما يلي: حتى قبل اإلنترنت، كان من الممكن مشاركة الثقافة في أنحاء العالم بشكل فوري؛ ألن الناس كانوا 
يسافرون وينتقلون في أنحاء العالم؛ مما ساعدهم على مشاركة ثقافتهم والتعّرف على ثقافات جديدة في أماكن جديدة. هيا 

ننظر خارج حدود مصر لنعرف المزيد عن المؤثرات في الثقافات اإلقليمية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "حدود مصر". من 
يمكنه تذكير الفصل: ما الرمز الذي يساعدنا على إيجاد االتجاه؟

يقوم التالميذ بما يلي: اإلجابة، مؤش: الاوصلة.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب اسم البالد التي تحّد مصر من الغرب والجنوب. ثم اكتب اسم البحر الذي يِحّد مصر من 
الشمال.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى الزميل المجاور، وفكروا مًعا: ما البلد الذي يحّد مصر من الغرب؟ وما الدولة التي تحّد مصر 
من الجنوب؟ اهمسا باإلجابة بعضكما لبعض، ثم ارفعا أيديكما إذا أردتما مشاركة الفكرة مع الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع زميل مجاور ثم مع الفصل إذا ُطلب منهم.

ملحوظة للمللمر ال بأس إذا لم يل:ف التالم ذ الاالد المجاورة، ولكا قد يت ح السؤال قال إخاار التالم ذ ف:صة ل:بط المل:فة المسالة 
المحتملة وغ : النظام ة بالتللّم النظامي في الفصل.

يقول المعلم ما يلي: البلد الذي يحّد مصر من الغرب هو ليبيا. البلد الذي يحّد مصر من الجنوب هو السودان. من فضلكم، 
حددوهما على الخريطة.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة أسماء الاالد نلى الساورة كي يستط ع التالم ذ نللها بشكٍل صح ح نلى اللالماا.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الاالد المجاورة.

يقوم المعلم بما يلي: تسه ل المناقشة حول الط:يلة التي غالًاا ما تتشارك بها المجتملاا الجديدة اللاداا الثلاف ة، والفا، والموس لى، 
حتى في الاالد المختلفة. تشج ع التالم ذ نلى االستكشاف بط:ح أسئلة مثلر

حددوا المنطلة الغ:ب ة في مص: نلى الخ:يطة. في رأيكم، هل تتشابه الثلافة في هذه المنطلة أكث: مع المنطلة الش:ق ة في   
ل ا ا أم مع الدلتا؟ لماذا؟

إذا ساف:نا إلى الجنوب في منطلة أسوان، فسنجد المنازل في المدن هناك تزهو بألوان تشاه التي رأيناها ما قال في   
الصور. ب نما إذا استم:رنا في السف: نلى الحدود إلى السودان، فسنجد منازل مشابهة. ب:أيكم، ما ساب ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم حول الثلافة والمؤث:اا الثلاف ة نا: الحدود.

يقوم المعلم بما يلي: تك:ار نمل ة السؤال نا المل:فة المسالة، وإخاار التالم ذ نا اإلجابة، وكتابة أح:ف كلمة الاح: األب ض المتوسط 
كذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الاح: األب ض المتوسط نلى الخ:يطة.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، هيا نلِق نظرة على شمال البحر األبيض المتوسط. من اليسار إلى اليمين، حددوا البالد التي تقع في 
الشمال: إيطاليا، اليونان، تركيا.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة الاالد الثالثة الجديدة نلى الساورة وهو ينطلها، ثم إتاحة الوقت للتالم ذ لكتابتها في كتاب التلم ذ.

يقول المعلم ما يلي: هل عرفتم أنكم تستطيعون في أحيان كثيرة سماع موسيقى يونانية، أو أساليب يونانية من الموسيقى، في 
منطقة الدلتا في مصر؟ من يمكنه استنتاج سبب ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: نعم، يسافر الناس الذين يعيشون في شمال البحر األبيض المتوسط عبر البحر لزيارة مصر أو العيش فيها 
منذ آالف السنين، وينقلون معهم عاداتهم، وفنهم، والموسيقى لديهم. إذا غادرتم مصر لزيارة أحد هذه البالد، فما العادة التي 

ستنقلونها معكم لمشاركتها مع اآلخرين؟

غ شعق

ج

ش
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 كفبع سمع رقالدع رفاعتحّدعمثلعمنع رغلبعو رجنوب.عثمع كفبع سمع رقحلع رذيعيِحّدعمثلعمنع رشملل.ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

حدود مصر
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يقوم المعلم بما يلي: إتاحة بلض الوقت للتالم ذ للتفك : واستخدام است:ات ج ة المصافحة، والمشاركة، والتحّية لمنح التالم ذ ف:صة 
للمشاركة.

يقوم التالميذ بما يلي: مصافحة بلضهم بلًضا، ومشاركة أفكارهم، وتح ة بلضهم بلًضا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن الفن والموسيقى في مناطق مختلفة من مصر. يمكننا التعبير عن ثقافتنا من خالل 
الفن والموسيقى. ما الموسيقى المفضلة لديكم وما منشأها؟ المشاركة مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الموس لى المفضلة لديهم ومنشئها مع زميل مجاور.
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نظ:ة نامة الدرس 7

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن المؤثرات في الفن والموسيقى. هيا هيا نتدرب للمراجعة. صفوا اثنين من المؤثرات 
في ثقافة الفن والموسيقى مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة المؤث:اا في الفا والموس لى.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ للمشاركة، والطلب ما التالم ذ التأك د نلى إجابة التالم ذ 
اآلخ:يا، أو تصح حها، أو اإلضافة إل ها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المؤث:اا مع باقي التالم ذ في الفصل.

2. يقول المعلم ما يلي: واآلن، هيا نراجع الطرق المختلفة التي يمكن التعبير عن الثقافة من خاللها. ناقشنا الفن والموسيقى 
باألمس؛ ما الطرق األخرى التي اكتشفناها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لإلجابة.

تللّم )90 دق لة(
اإلرشاداا

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
وصف سماا الا ئة المص:ية الموجودة في الحكاياا   

الشلا ة واللصص.
ابتكار قطلة فن ة أصل ة ما النس ج.  

أحض: بلض الكتب نا الحكاياا الشلا ة أو اجملها ما 
المكتاة إذا أمكا.

اجمع صوًرا للنس ج المحلي وان:ضها نلى الحوائط إذا أمكا.
: األنوال للتالم ذ وواحًدا لالستخدام أثناء الش:ح. )انظ:  حّضِ

الصورة أدناه(. اقطع ما 7 إلى 10 شلوق بملاس 2 أو 3 
سم تل:يًاا نلى حدة في أنلى وأسفل قطلة مستط لة ما الورق 
الملوى. لف الخ ط ما األنلى إلى األسفل. اربط أط:اف الخ ط 

مًلا ما الجهة الخلف ة للورق الملوى، وضع قطلة ما الش:يط 
الالصق في الجهة الخلف ة لتثا ت الخ وط في مكانها. يمكنك 
أيًضا كتابة اسم كل تلم ذ نلى الش:يط الالصق. اقطع خ ط 

الغزل و/أو األش:طة الورق ة الملونة أطول قل اًل ما النول 
واحفظها في حاوية أو ك س ما الاالست ك. قد يلمل التالم ذ 

بمف:دهم أو في ثنائ اا بناءً نلى تواف: المواد المستخدمة.
فّك: في دنوة ح:ف  ا ما المجتمع المحلي للحضور ومساندة 

التالم ذ في الفصل.

حكاية شلا ة  
نول  
شفهّ ًا  

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
أقالم تلويا  
كتب نا الحكاياا الشلا ة  
أنوال ما الورق الملوى  
خ ط  
ش:يط الصق  
أش:طة ورق ة ملونة بل:ض 1.5   

سم تل:يًاا
خ ط غزل بألوان مختلفة إذا كان   

ذلك ممكًنا

التللّم نواتج 

للدرس المللم  تجه زاا 

األساس ة المف:داا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتل:ف

التفك : الناقدر
التم  ز ب ا الواقع والخ ال.  
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الط:ق األخ:ى للتلا : نا الثلافة، مثل كتابة رسوماا توض ح ة ورسمها أو المشاركة مع 
األصدقاء أو تلل م أف:اد ما شااب المجتمع )مثل قصة نور وهي تلون الا ض مع أمها(.

يقول المعلم ما يلي: للمراجعة للمرة األخيرة، هيا نفتح صفحة "المفردات: الثقافة" في كتاب التلميذ. توجد خانة لكتابة تعريف 
آخر للثقافة في المربع األول تحت خط النقاط. اعملوا مع زميل مجاور لقراءة التعريفات األصلية، ثم ناقشوا كيف ستعّرفون 

الكلمة اآلن وكيف تغّير مفهومكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة تل:يفاا الثلافة ومناقشة المفهوم الجديد.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، اعملوا مًعا لكتابة تعريف محّدث للثقافة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة تل:يفاا جديدة.

يقوم المعلم بما يلي: استدناء نّدة ثنائ اا ما التالم ذ لمشاركة التل:يفاا السابلة والتل:يفاا الحال ة، وك ف تغّ : مفهومهم خالل 
الفصل.

3.يقول المعلم ما يلي: أيًضا، نستخدم أحياًنا القصص للتعبير عن ثقافتنا. هل لديكم أي قصص خاصة في عائلتكم انتقلت من 
الجد إلى الوالد؟ فليرفع يده من يرغب منكم في المشاركة.

يقوم المعلم بما يلي: اخت ار ندد قل ل ما التالم ذ مما ي:فلون أيديهم لمشاركة قصة. إذا رفع اللديد ما التالم ذ أيديهم، فاسمح لهم 
بالمشاركة مع زميل مجاور أواًل، ثم استخدم عصّي األسماء للطلب ما ندد قل ل ما التالم ذ المشاركة مع الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة فك:ة نامة للصة انتللت ما شخص واحد إلى آخ:.

يقول المعلم ما يلي: توجد عدة أنواع مختلفة من القصص. تعّلمنا بعض القصص درًسا، وبعضها يحاول توضيح األحداث 
الطبيعية، والبعض اآلخر يستخدم كائنات سحرية أو أماكن خيالية لنتعرف على أنفسنا. فكروا لدقيقة: هل لدى القصة التي 

تشاركوها غرض؟

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت التفكير، ثم جلل التالم ذ يشاركون مع زميل مجاور أو مع الفصل.

ا، أو ُتحكى، من شخص آلخر. يمكن أن تكون القصص  يقول المعلم ما يلي: الحكايات الشعبية هي القصص التي ُتنقل شفهّيً
حقيقية أو غير حقيقية. وغالًبا ما تصف الحكايات الشعبية عادات أو قيم مجموعة من الناس.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

4. يقول المعلم ما يلي: هيا نقرأ مثااًل عن حكاية شعبية ونفّكر كيف تعّبر عن الثقافة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة 
"الحكايات الشعبية".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تابع المعلم وهو يقرأ الحكاية الشعبية.

يقوم المعلم بما يلي: ق:اءة اللصة كاملة بصوٍا ناٍل. جلل التالم ذ يل:أ بلضهم لالض اللصة م:ة أخ:ى في ثنائ اا، والتناوب في كل 
جملة أو قطلة لتوس ع نطاق تج:بة التللّم الحال ة وتلزيز مهاراا الل:اءة والكتابة.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تظنون أن هذه القصة حقيقية.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع أيديهم إذا كانوا يظنون أن اللصة حل ل ة.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى زميل مجاور وأخبروه عن سبب ظنكم أن القصة حقيقية أو خيالية. تذّكروا اإلشارة إلى األجزاء 
الموجودة في النص في إجابتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: التوض ح لزم ل الساب الذي يجللهم يلتلدون أن اللصة حل ل ة أو خ ال ة.

ملحوظة للمللمر اسمح بللد مناقشة صغ :ة حول هذا السؤال. يجب نلى التالم ذ إدراك أن األماكا المذكورة في اللصة حل ل ة وأن بلض 
األحداث، وال س ما اللطلة األخ :ة، مستح لة أو تادو خ ال ة؛ لذلك ال يمكا أن تكون حل ل ة.

يقول المعلم ما يلي: تستعرض هذه الحكاية الشعبية قصة مسافر في رحلة. يرى المسافر العديد من األشياء التي تعّرفنا عليها 
في هذه الرحلة. كيف يعّبر المسافر عّما رآه؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

يقول المعلم ما يلي: وكيف عّبرت زوجته عّما سمعت عنه في قصصه؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا
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الرسم التوضيحيالتعريف

جملة تحتوي على الكلمة الجديدة

تّكلعتاعتاليفعرلمالد اع رجديدةعثمعأكملع رمخطط.

الثقافة المفردات: 

الكلمة الجديدة:
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تلبعع رمالمعوهوعيبلأع رحكليةع رشاقثة.

الشعبية  الحكايات 

وعندما عاد إلى بلده، وصف كل األماكن التي زارها لزوجته. نسجت زوجته أغطية 
عليها صور ظن الناس أنها حقيقية. تمنت الزوجة لو رأت األشياء المذهلة التي رآها 

زوجها، ولكنها بداًل من ذلك، نسجت أغطية جميلة عليها صور تشبه األماكن التي رآها 
زوجها. 

وفي أحد األيام، كانت الزوجة تنفض غطاًء عليه صورة تشبه األهرامات. ضّم الغطاء 
درجات من اللون البني ترمز إلى حجارة الهرم وألوان زرقاء جميلة ترمز إلى السماء. 
هّبت رياح قوية جعلت الغطاء يتمدد. ظل الغطاء يتمدد ويتمدد حتى أصبح كبيًرا مثل 

األهرامات. وضعت الزوجة قدميها على الغطاء وزارت األهرامات بنفسها.

ُيحكى أن رجاًل ركب َجمله ومر بمناطق كثيرة في مصر. رأى الرجل الرمال العظيمة في الصحراء الغربية وأشجار النخيل في واحة سيوة. 
تجّوَل في الريف وشاهد المزارعين وهم يزرعون القطن. وشاهد القوارب في منطقة القناة وزار األهرامات في الجيزة، كما رأى السد العالي 

في أسوان الذي يتحكم في مياه النيل.

التفكير الناقد
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5. يقول المعلم ما يلي: نستفيد من مشاركة الحكايات الشعبية في فهم الثقافة بصورة أفضل.حيث تساعدنا الحكايات الشعبية، 
مثل الحكاية التي قرأناها للتو، في التعّرف على مناطق مختلفة من مصر، وحياة األشخاص في هذه المناطق، وأهمية النسيج 

ب شكاًل من أشكال الفنون والتواصل التقليديين في  والفن في الثقافة المصرية. دعونا نضيف جماًل إلى هذه القصة ونجّرِ
مختلف أنحاء مصر. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا فكرتكم عما كان سيقوله المسافر لزوجته لو كان قد زار مدينتنا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: لنعمل مًعا اآلن على كتابة جملة واحدة في نهاية الفقرة األولى لوصف األماكن التي زارها السائح في 
مدينتنا.

يقوم التالميذ بما يلي: إضافة سط: لللصة.

6. يقوم المعلم بما يلي: توزيع نول نلى التالم ذ. توزيع مجمونة ما الورق الملون لكل تلم ذ أو مجمونة ثنائ ة. إتاحة خ وط مجهزة 
مساًلا أو ش:ائط ورق ة في أحد األماكا ل ختار منها التالم ذ.

ملحوظة للمللمر يمكنك أن تحص: اخت ار التالم ذ ب ا لون ا فلط ما الخ وط في الم:ة الواحدة. يمكا االستفادة ما استخدام النول في 
اللام اللادم نا ط:يق قطع خ وط الغزل وإنادة غزله م:ة أخ:ى إذا لزم األم:.

يقول المعلم ما يلي: سنستخدم هذه األنوال في ممارسة النسج. امسكوا الشريط الورقي وضعوه على أول خيط بهذه الطريقة، 
]عرض الطريقة للتالميذ باستخدام عينة النول المتاحة[. ثم مرروه أسفل الخيط التالي. كرروا حركة اليد إلى أعلى وأسفل حتى 

تصلوا إلى نهاية الخيط.

يقوم التالميذ بما يلي: ممارسة النسج باستخدام الش:ائط الورق ة.

يقوم المعلم بما يلي: ن:ض ط:يلة النسج نلى التالم ذ باستخدام ن نة النول والتجول في أنحاء الفصل إذا لزم األم: لمساندة التالم ذ 
الذيا يواجهون صلوبة. إذا دنوا مجمونة ما أف:اد المجتمع أو الوالديا لللدوم وتلديم يد اللون، فاإمكانهم التجول في أنحاء الفصل 

ومساندة التالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا تصميم النسج الخاص بنا باستخدام شرائط ورقية أو خيوط. عرفنا من خالل الحكاية الشعبية، أن 
الزوجة نسجت صوًرا تبدو حقيقية للغاية. يمكننا كذلك استخدام ألوان مختلفة لصنع أشكال في النسج الخاص بنا، وبعد ذلك 
يمكننا زخرفته باستخدام الستينسل. وستتناوبون تحريك اليد إلى أعلى وأسفل باستخدام الخيوط. في بعض األحيان، يمكنكم 

تحريك اليد إلى أعلى مرة وتحريكها إلى أسفل مرتين، أو تحريكها إلى أعلى مرتين ومرة واحدة إلى أسفل. خذوا دقيقة لوضع 
تصميم للشكل الذي ترغبون فيه، ثم افحصوا أشكااًل وألواًنا مختلفة. يمكنكم البدء في النسج اآلن.

يقوم التالميذ بما يلي: نسج قطلة أص لة ما إحدى األنمال الفن ة.

يقوم المعلم بما يلي: بلد انتهاء أغلب التالم ذ ما نسج الش:ائط نلى النول،أو اقت:ابهم ما اإلنتهاء يطلب المللم ما التالم ذ اخت ار 
تصم م واحد ي:غاون في إضافته أنلى النسج نا ط:يق استخدام الستنس ل. إنطاء التلل ماا للتالم ذ باإلضافة إلى تمثيل ك ف ة 

ابتكار ن نة ما الستنس ل واستخدامها بناًء نلى المواد المستخدمة المتاحة، نلى سا ل المثالر ورق سم ك، وأقالم تحديد، أو ورق ملوى 
وطالءاا.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد الستنس ل، وتصم م الح:ف أو ال:مز، أو تصم م بس ط إلضافته أثناء النسج.

يقول المعلم ما يلي: ضعوا النسج الخاص بكم على سطح مستٍو. دعونا نتجول في معرض التجول لنرى تصميم كل واحد منكم.

يقوم التالميذ بما يلي: التجول في أنحاء الفصل بهدوء ومشاهدة نسج باقي التالم ذ.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن الحكايات الشعبية والنسج، فالحكايات الشعبية هي إحدى الطرق التي من خاللها تناقلت 
ثقافتنا إلى اآلخرين. والنسج كذلك عبارة عن طريقة نشارك بها ثقافتنا مع اآلخرين. إذا كان بإمكانكم نسج بساط سحري مثل 

الذي صنعته الزوجة في الحكاية الشعبية، فما المكان الذي ترغبون في زيارته؟ المشاركة مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أحد األماكا الذي ي:غاون في زيارته باستخدام الاساط السح:ي.
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نظ:ة نامة الدرس 8

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تعرفنا باألمس على الكيفية التي يمكن من خاللها انتقال القصص والثقافة عن طريق الحكايات الشعبية 
والنسج. ما هي سمات الحكاية الشعبية؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم مع الفصل، نلى سا ل المثال، تنتلل ما شخص إلى آخ:، يمكا أن تكون مان ة نلى 
أحداث حل لة أو خ ال ة، يمكا أن تحمل نا:ة ودرًسا أو لمشاركة الثلافة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

2. يقول المعلم ما يلي: درسنا طرًقا عديدة عن التعبير عن الثقافات، وتحققنا في هذا الفصل عن كيف يمكن لمختلف أشكال 
الفن أن تنقل الثقافة إلى اآلخرين. سنكتشف اليوم شكاًل آخر من أشكال الفنون وهو التقليدي في بعض المواقع في مصر. 

افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "فن الفسيفساء". تظهر هذه الصفحة بعض صوٍر لردهة برج القاهرة. انظروا جيًدا إلى صور 
الفسيفساء، ثم التفتوا إلى زميل مجاور. ما الذي تعنيه كلمة "فسيفساء" في رأيكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: إج:اء مناقشة نا الملاني المحتملة لكلمة فس فساء ما خالل فحص الصور ج ًدا.

ملحوظة للمللمر صمم التالم ذ أنمااًل فن ة ما الفس فساء في م:حلة رياض األطفال 2 قد ت:غب في إتاحة الف:صة للتالم ذ مما شاركوا في 
هذا النشاط لمشاركة تجاربهم والملارف السابلة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اكتب تعريًفا لكلمة فسيفساء بعد مقارنة الصور الواردة في هذه الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة تل:يف لكلمة فس فساء.

الدرس
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 كفبعتاليًالعركلمةعتسثاسلءعبادعمبلرلةع رثورع رو ردةعتاعهذهع رثاحة.

الفسيفساء فن 

الفسيفساء 

تللّم )90 دق لة(
اإلرشاداا

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
تصم م لوحة فس فساء بلش: الا ض.  
التلاون لتخط ط مش:وع فني ُيظه: ق م الوطا   

وثلافته.

ع قش: الا ض ثم لّونه ُمسالًا. اغسل قشور الا ض ج ًدا ثم  جّمِ
دنها تجف. ضع ألوان طلام في ناوة مملوءة بالماء، ثم ضع 
بداخلها قشور الا ض. ات:ك قشور الا ض في الم اه الملونة 
غ اللاوة ما قش: الا ض ثم ضله نلى  لحوالي 24 سانة. فّ:ِ
مناديل ورق ة حتى يجف. احفظ قش: الا ض في ناوة. ك:ر 

اللمل ة مع ألوان مختلفة.
يمكا أن تتضما بدائل قشور الا ضر ورًقا ملوى ملوًنا ممزًقا 

أو ملطوًنا إلى قطع صغ :ة، أو صناديق ما الورق الملوى/
ُملاًدا تدوي:ها وملطلة إلى أجزاء نلى حسب اللون، أو بذوًرا أو 

أي مواد طا ل ة أخ:ى.

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
قش: ب ض ملون )انظ: تجه زاا   

المللم للدرس للتل:ف نلى بدائل 
الا ض(

مادة الصلة  
أقالم تحديد باللون األسود  
ورق رسم أب ض اللون  

التللّم نواتج 

للدرس المللم  تجه زاا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتكون

اإلبداعر
ت:ت ب األجزاء لتكويا مجمونة   

جديدة أو ف:يدة ما نونها.

تللَّم لتلمل

التلاونر
احت:ام آراء اآلخ:يا.  

الفس فساء  

األساس ة المف:داا 
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يقول المعلم ما يلي: سوف أستخدم عصّي األسماء الختيار بعض التالميذ لقراءة ما كتبوه من تعريفات لكلمة الفسيفساء 
بصوت عاٍل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التل:يفاا مع باقي التالم ذ في الفصل.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. الحظ بعض منكم أنه بالرغم من أن الصور تعرض مشاهد مختلفة، إال أن جميعها مصمم من 
قطع صغيرة الحجم، فالفسيفساء عبارة عن لوحة مرسومة باستخدام قطع صغيرة من المواد المستخدمة بألوان مختلفة من 

أجل تصميم أنماط. وتلك المواد المستخدمة يمكن أن تكون مثل: البذور، أو الخرز، أو الورق، أو الزجاج، أو الحجر، أو البالط، أو 
أي مادة صلبة. ارفعوا أيديكم إذا شاهدتم لوحة فسيفساء من قبل.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع أيديهم إذا كانوا قد شاهدوا لوحة فس فساء ما قال.

يقوم المعلم بما يلي: اخت ار مجمونة ما التالم ذ لوصف األماكا التي تضم أمثلة للوحاا الفس فساء التي شاهدوها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أمثلة للوحاا الفس فساء التي شاهدوها ما قال.

3. يقول المعلم ما يلي: دعونا نلقي نظرة على صور لوحات الفسيفساء. كيف تعبر لوحات الفسيفساء تلك عن الثقافات؟ من 
خالل تلك اللوحات، ما الذي تعلمتموه عن األشخاص والثقافات؟ دعونا نستخدم استراتيجية التفكير ومشاركة زميل.

يقوم التالميذ بما يلي: التفك : والمشاركة مع زميل مجاور، ثم مشاركة باقي المجمونة بأكملها.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لمشاركة أفكارهم. تنا ه التالم ذ أو تشج لهم نلى مالحظة 
أن لوحاا الفس فساء تصور وسائل المواصالا واألشكال المختلفة ما األزياء والشكل الهندسي الادائي ما )الساق ة( وحتى األسال ب 

الفن ة. الت:ك ز نلى تضما المشاهد ألشكال الفا اإلقل مي، بما في ذلك اآلالا الموس ل ة، والاساط المنسوج، والنس ج ذو ال:سوم، فضاًل 
نا الساّلا المنسوجة.

يقول المعلم ما يلي: نتواصل في بعض األحيان أثناء التعبير عن الثقافة من خالل الفنون، فنحن نتحدث عن الفنون باعتبارها 
شكاًل من أشكال الثقافة. سنصمم اليوم لوحات الفسيفساء الخاصة بنا. بالنسبة إلى المواد المستخدمة، سنستعين بقشور 

البيض، وسنتواصل بشأن ثقافتنا الفنية من خالل الفن. خذوا بعض الوقت للتفكير في أشكال الفنون التي تفخرون بها داخل 
مجتمعنا وترغبون في مشاركتها مع فرد آخر. هل هناك نوع معين من الموسيقى، أو النسج، أو صناعة الفخار، أو أي نوع فني آخر 

تفضلونه؟ التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا نوًعا واحًدا من أنواع الفنون التي نفخر بها في مجتمعنا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما يفخ:ون به ف ما يخص الفا اإلقل مي.

4. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة ""العصف الذهني لتكوين لوحة فسيفساء".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: مارس العصف الذهني لتصل إلى أفكار لصورة تعكس ثقافة فنية محلية.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة جمل أو رسم صورة تلا: نا العصف الذهني لألفكار الخاصة بصورة للوحة الفس فساء التي 
ت:مز إلى الفا المحلي.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، عليكم إيجاد زميل.

ملحوظة للمللمر خصص منطلة مل نة داخل الفصل للتالم ذ الذيا لم يلث:وا نلى زم ل لللمل مله، ثم قّسمهم في مجموناا ثالث ة إذا كانوا 
ف:ادى. بناًء نلى حجم الفصل والمواد المستخدمة المتاحة، قد ت:غب في تلس م المجمونة لتضم ندًدا أكا: ما التالم ذ.

يقول المعلم ما يلي: الحظوا أن بعض لوحات الفسيفساء في األمثلة المذكورة تظهر أكثر من شيء في المشهد. ستتعاونون مع 
زمالئكم لتصميم لوحة فسيفساء. يمكنكم عرض مختلف أنواع الفنون المحلية في مشاهدكم أو العمل مًعا على عرض شيء 

واحد في حالة اختياركم لنفس نوع الفن. أواًل، شاركوا أفكاركم مع زميلكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار التي حصلوا ن لها بلد العصف الذهني.

5.يقول المعلم ما يلي: أثناء عملكم مًعا اليوم، ال تنسوا التحلي بصفة االحترام وتقبل آراء زمالئكم، وهذا يعني إتاحة الفرصة 
لزميلكم للتحدث واالستماع إليه باهتمام. وهذا يعني كذلك أنكم ستختارون كلمات إيجابية وعبارات مثل: "أعجبتني فكرتك 

عن..." أو "يبدو هذا جيًدا". بإمكانكم استخدام أجزاء كل فكرة من أفكاركم لرسم صورة جديدة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار والتلاون نلى رسم صورة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع ورق رسم أب ض اللون وأقالم تحديد باللون األسود. توف : مساحة مملوءة باللوازم، مثل قشور الا ض الملون، 
أو مواد بديلة ومادة الصلة.

يقول المعلم ما يلي: في الخطوة التالية، ارسموا الصورة على ورق الرسم أبيض اللون وابدأوا باستخدام القلم الرصاص، ثم 
استخدموا قلم التحديد األسود لتحديد الخطوط التي رسمناها بالقلم الرصاص بعناية.

191الصف الثاني االبتدائي
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ملرسع راثفع رذهناعرفثلعإرىعأتكلرعرثورةعتاكسعثبلتةعتنثةعمحلثة.

فسيفساء لوحة  لتكوين  الذهني  العصف 

التعاون
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يقوم التالميذ بما يلي: رسم صور للفس فساء.

يقول المعلم ما يلي: يوجد كل من قشور البيض والمادة الالصقة في ______. اعملوا على جزء واحد من لوحة 
الفسيفساء في كل مرة، وعليكم كسر قشر البيض إلى أحجام مختلفة إذا لزم األمر، ثم ضعوه على الرسمة الخاصة بكم وألصقوه 

على الورقة.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل نمل ة اخت ار األلوان، وت:ت ب اللطع، وإنادة تنظ مها للتالم ذ أثناء الل ام بـ التفكير بصوت عاٍل لألفكار 
قال لصق األجزاء. ن:ض الكم ة المطلوبة ما المادة الالصلة والملدار الذي يلد أكث: ما الالزم، كي يستخدمه التالم ذ بالملدار المللول.

يقوم التالميذ بما يلي: التلاون في إكمال لوحة الفس فساء في ثنائ اا.

ملحوظة للمللمر قد تحتاج إلى إحضار ملشة صغ :ة، وم اه، ومناشف للمساندة في التنظ ف. خصص مكاًنا في الفصل لوضع لوحاا 
الفس فساء حتى تجف بالكامل.

يقول المعلم ما يلي: بعد االنتهاء، ضعوا لوحات الفسيفساء ________ حتى تجف بالكامل. من فضلكم نظفوا المكان 
الذي كنتم تجلسون فيه وأعيدوا المواد المستخدمة إلى مكانها األصلي مجدًدا.

ملحوظة للمللمر يمكنك تمديد فت:ة هذا الدرس إلى الحصة اللادمة إذا كان التالم ذ في حاجة إلى وقت أطول إلكمال اللوحاا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن لوحات الفسيفساء، كما استخدمنا الفنون للتعبير عن ثقافتنا. سأعّلق لوحاتكم، لنتمكن 
من مشاركتها غًدا. ماذا أعجبكم في درس اليوم؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندد قل ل ما التالم ذ لمشاركة أجزاء الدرس التي أنجاتهم.

اإلبداع
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نظ:ة نامة الدرس 9

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

ملحوظة للمللمر أنِط وقًتا إضافّ ًا إلكمال لوحاا الفس فساء إذا لزم األم:.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن لوحات الفسيفساء، وتابعنا استكشاف مدى مساعدة الفن لنا على التعبير عن ثقافتنا. 
دعونا نمر في معرض التجول لمشاركة لوحات الفسيفساء.

يقوم المعلم بما يلي: توج ه نصف الطالب للوقوف بجانب لوحاا الفس فساء لوصفها، والنصف اآلخ: منهم لالستماع إلى الوصف. جلل 
التالم ذ يتجولون في محطاا قل لة للمشاركة، ثم التاديل مع النصف اآلخ:.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة لوحاا الفس فساء وك ف تلكس الثلافة الفن ة المحل ة.

2. يقول المعلم ما يلي: تحدثنا عن طرق متعددة للعادات المختلفة التي تساعد في تشكيل إطار ثقافتنا. مارسنا طرًقا عديدة 
لنقل ثقافتنا إلى اآلخرين. واليوم ستكون لديكم فرصة الختيار طريقة مارسناها لنقل قيمنا وثقافتنا إلى اآلخرين. دعونا نبدأ 

بالتفكير فيما نصممه عن طريق استخدام استراتيجية األركان األربعة. يمكنكم اختيار تأليف قطعة موسيقية أصلية، أو رسم 
]رقمي إذا كانت أجهزة الكمبيوتر متوفرة[ أو لوحة فسيفساء أخرى، أو نسج يتضمن صورة هذه المرة. انتقلوا إلى الركن الذي 

يجذب اهتمامكم وابحثوا عن العديد من الطالب اآلخرين للتشارك معهم في المشروع.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى األركان المناساة أثناء وصف الخ اراا.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتلال إلى األركان التي تتوافق مع المنتج المفضل، واخت ار اللديد ما الطالب الذيا ي:يدون 
التشارك ملهم.

يقول المعلم ما يلي: بمجرد تحديد مجموعة صغيرة للعمل معها، ناقشوا أفكاركم حول ما تقدرونه بشأن ثقافتنا وترغبون في 
مشاركته مع اآلخرين.

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت للتالم ذ لمشاركة األفكار وإيجاد مجمونة. توزيع كتب التالم ذ.

3. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أقّيم نفسي". ثم راجعوا التقييم قبل البدء في التخطيط.

ع رفاقثلع نع ريبلتلا  راثلع ريللا
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نع رنجومعبملعُينلسبع رمجهودع رذيعحببفه.  قلأعكلع قلرة.عبلرنسقةععركلعصف،عرّوِ

   

 رمحفوىع ردر سا


 أستطيع إعطاء أمثلة عن الثقافة 
بمساعدة المعلم أو زميل. 

 
أستطيع إعطاء عدة أمثلة عن 

الثقافة. 

  
أستطيع إعطاء أمثلة متعددة عن 
الثقافة في عدة أشكال مختلفة 

)التقاليد، االحتفاالت، الفنون، إلخ(.

جودةع ألد ء


ألَّفت مجموعتي أغنية أو عماًل 
فنّيًا، لكنني لم أساهم كثيًرا 

معهم.

 
ساعدت مجموعتي في تأليف أغنية 

أو عمل فني.

  
ساعدت مجموعتي في تأليف أغنية 

رائعة أو عمل فني متميز.

 رمهلر اع رحثلتثة


 واجهت بعض الصعوبات عند 

العمل مع أفراد المجموعة أو عند 
إنجاز مهمتي. 

 
 أديُت عملي بكفاءة مع أفراد 
مجموعتي وأنجزت مهمتي. 

  
كنت قائًدا في مجموعتي، مساعًدا 
لزمالئي على التعاون فيما بينهم 

وعلى إنجاز مهامهم.

نفسي أقّيم 

شارك )90 دق لة(
اإلرشاداا

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
التلاون لتصم م مش:وع فني ُيظه: ق م الوطا   

وثلافته.

تلل ق لوحاا الفس فساء المكتملة في أنحاء الفصل أو في 
المم:.

وضع ملصق نلى كل ركا ما أركان الفصل بالكلمة، أو رمز 
للموس لى، والفا، والفس فساء، والنس ج.

التفك : في دنوة الوالديا أو أف:اد المجتمع المدرسي لحضور 
الحصة اللادمة لمشاهدة ن:وض المشاريع الثلاف ة للتالم ذ.

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
مواد لوحة فس فساء  
أدواا موس ل ة المتنونة.  
ب:نامج ال:سم نلى الكما وت:، إذا   

كان متاًحا

التللّم نواتج 

للدرس المللم  تجه زاا 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتتلايش مع اآلخ:يا

المشاركةر
اإلدارة والتنظ م الفانالن للمهام.  

تللَّم لتكون

إدارة الذاار
تلس م األهداف إلى خطواا محددة.  

الثلافة  
الفس فساء  

األساس ة المف:داا 
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يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت للتالم ذ لم:اجلة التل  م وط:ح األسئلة.

4. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب تلميذ على صفحة "التعبير عن الثقافة".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ضع خطة لتأليف مقطع موسيقي أو ابتكار عمل فني يعبر عن ثقافتك.

يقول المعلم ما يلي: فكروا فيما تريدون مشاركته عن ثقافتكم. تذكروا أثناء العصف الذهني لألفكار أن تحترموا آراء األخرين. 
قسموا العمل في المشروع واكتبوا اسم التلميذ المسئول عن كل مهمة.

يقوم التالميذ بما يلي: التلاون لتأل ف أغن ة، أو رسم قطلة فن ة، أو أي وس لة تلكس الثلافة المحل ة والل م، ثم تلس م اللمل 
إلى أدوار وتحديد مسئول ة كل تلم ذ.

يقوم المعلم بما يلي: أثناء استكمال التالم ذ م:حلة التخط ط، يش : إل هم المللم بادء اللمل. التجول في أنحاء الفصل أثناء نمل التالم ذ 
ما أجل تشج لهم وحثهم نلى إظهار جزء ما ثلافتهم في اللمل الفني. تجه ز مكان اللمل بآالا موس ل ة، أو جهاز كما وت:، أو كما وت: 
لوحي، أو لوازم فن ة حتى يستط ع التالم ذ اخت ار ما س فللونه. وقف اللمل ما ح ا إلى آخ: حتى يشارك التالم ذ ما أنجزوه في اللمل 

الفني أو ألخذ است:احاا قص :ة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  3. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تعاونا اليوم في التعبير عن قيمنا وثقافتنا بالفن والموسيقى. ارجعوا إلى مجموعتكم واذكروا طريقة واحدة 
استخدمتموها في تجميع األفكار مًعا.

يقوم التالميذ بما يلي: ن:ض أسال ب التلاون في المجمونة.

الدرس

9
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ضععخطةعرفأرثفعمبطععموسثباعأوع بفكلرع ملعتناعياقلع نعثبلتفك.

الثقافة عن  التعبير 

المشاركة

إدارة الذات
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نظ:ة نامة الدرس 10

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تعاونا أمس في تأليف مقطع موسيقي أو تصميم عمل فني لمشاركة قيمنا وثقافتنا. لقد تعلمنا الكثير عن 
الثقافة في هذا الفصل. دعونا نلخص ما تعلمناه من خالل مشاركة ما يعنيه مفهوم الثقافة لكم.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ندة تالم ذ لمشاركة ما يلن ه مفهوم الثلافة لهم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة ما يلن ه مفهوم الثلافة للفصل.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالم ذ.

2.يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة ""الثقافة تعني ..."

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: استخدم كل حرف في كلمة "الثقافة" لكتابة كلمة تتعلق بالثقافة.

يقول المعلم ما يلي: على سبيل المثال كتابة كلمة "احتفاالت" بجانب الحرف "ا" ألننا تحدثنا عن مظاهر احتفال 
نور بشم النسيم. اعملوا مع زميل مجاور للتفكير في المزيد من األفكار. بعد العصف الذهني للكلمات، يمكنكم اختيار كلمات 

مختلفة وكتابتها في الصفحة بمفردكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اللمل مع زميل مجاور ما أجل العصف الذهني للكلماا التي تادأ بح:وف كلمة "الثلافة"، ثم كتابة 
الكلماا المختارة في الصفحة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في أنحاء الفصل ب نما يلمل التالم ذ. توف : ملاجم إذا أمكا.

يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء الختيار تالميذ الستكمال مخطط الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار تالم ذ لتلديم مثال لكل كلمة ُتكتب أسفل كل ح:ف. إذا لم يستطع أي ما 
التالم ذ التفك : في كلمة لكتابتها، ف مكنهم نسخ كلمة ما مخطط الفصل الستكمال الصفحة في كتاب التلم ذ.

3.يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. تحدثنا عن طرق عديدة للتعبير عن ثقافتنا. واآلن، هيا نشارك مشروعاتنا. عندما أنادي 
على مجموعتكم، تقدموا لمشاركة مشروعكم أمام الفصل، وعلى باقي التالميذ اإلنصات جيًدا.

يقوم المعلم بما يلي: النداء نلى كل مجمونة لل:ض مش:ونها أمام الفصل وللض وف. إتاحة وقت في نهاية كل ن:ض تلديمي لم:اجلة 
الل م ومظاه: الثلافة المط:وحة. يمكا للتالم ذ التدرب نلى تلديم تغذية راجلة فلالة إذا سمح الوقت.

الدرس
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تعني... الثقافة   

التواصل

شاِرك )90 دق لة(
اإلرشاداا

المستخدمة المواد 

خالل هذا الدرس، يلوم التالم ذ بما يلير
مشاركة المش:وناا الفن ة وتوض ح المظاه: التي   

تلكس ق م الوطا وثلافته ما خالل هذه المش:وناا.

كتاب التلم ذ  
أقالم رصاص  
المش:وع  
ورق مخططاا  
أقالم تحديد  

التللّم نواتج 

الح ات ة المهاراا 

تللَّم لتكون

التواصلر
حسا االستماع.  
التلا : نا الذاا.  
مهاراا الل:اءة، والكتابة، والتواصل   

غ : اللفظي.

إنشاء مخطط بلنوان "الثلافة" نلى أن تكتب ح:وف الكلمة 
بلضها أسفل بلض مثلما ورد في كتاب التلم ذ.

ن:ض اللمل الفني للدرس السابق وتوف : آالا موس ل ة.

للدرس المللم  تجه زاا 

الثلافة  

األساس ة المف:داا 
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المش:وناا مع باقي التالم ذ.

يقوم المعلم بما يلي: جلل التالم ذ يكملون صفحة "أقّ م نفسي" بناء نلى نملهم في مش:وع "شاِرك" بلد انتهائهم ما تلديم الل:وض. 
يجب أن يكون هذا النشاط مألوًفا لدى التالم ذ في هذا الوقت ما اللام الدراسي. م:اجلة إج:اء التل  م أو محتواه حسب الحاجة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط بشكل يومي عند هذا الوقت من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا التعبير عن قيمنا وثقافتنا. في رأيكم هل تتشابه معنا جميع البالد فيما يخص القيم والثقافة؟ 
لماذا مع بيان السبب؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الخت ار ثالثة أو أربلة تالم ذ لإلجابة نا األسئلة مع ذك: الساب.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم نا الل م والثلافة المنتش:ة في الاالد األخ:ى.

يقول المعلم ما يلي: تخيل صديًقا لك يسألك عّما تعلمناه. في رأيكم، كيف نستفيد من مشاركة ثقافتنا مع اآلخرين والتعرف 
على الثقافات األخرى؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة أفكارهم.
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يش:ح بمساندة المللم أو الزمالء ك ف تلّا: 
األغن ة أو اللمل الفني نا الثلافة.

الدراسات االجتماعية أ.1.د.

يش:ح بمف:ده ك ف تلّا: األغن ة أو اللمل 
الفني نا الثلافة.

الدراسات االجتماعية أ.1.د.

يش:ح ك ف تلّا: األغن ة أو اللمل الفني 
نا الثلافة وي:بط ما يلوله بأمثلة أخ:ى في 

الثلافة المص:ية.
الدراسات االجتماعية أ.1.د.

يلمل مع مجمونة للتلا : نا الثلافة ما 
 خالل الفا، دون أن يساهم بأفكاره الخاصة 

الموسيقى د.3.
التربية الفنية أ 2 و.

يلمل مع مجمونة للتلا : نا الثلافة ما 
 خالل الفا، ويساهم بأفكاره الخاصة

الموسيقى د.3.
التربية الفنية أ 2 و.

يلمل مع مجمونة للتلا : نا الثلافة ما 
خالل الفا. يؤدي دور اللائد أو يلدم أفكاًرا  

ف:يدة أو ذك ة.
الموسيقى د.3.

التربية الفنية  أ 2 و.

يشارك في محادثاا جمان ة ويجد صلوبة 
في االستفادة ما تلل لاا اآلخ:يا.

التحدث واالستماع أ.1.ج.

يستف د ما تلل لاا اآلخ:يا أثناء المحادثاا 
الجمان ة.

التحدث واالستماع أ.1.ج.

يستف د ما تلل لاا اآلخ:يا أثناء المحادثاا 
الجمان ة ويساند زمالءه نلى تطا ق 

 المالحظاا.
 التحدث واالستماع أ.1.ج.

جودة األداء

يلدم نماًل فنً ا يلّا: نا الثلافة، لكنه غ : 
منظم أو لم ُيصمم بصورة ج دة.

يلدم نماًل فنً ا يلّا: نا الثلافة منظم ومصمم 
بصورة ج دة.

يلدم نماًل فنً ا يلّا: نا الثلافة و مصمم 
بط:يلة استثنائ ة.

يلدم نماًل فن ًا ال يّلا: نا الثلافة أو الل م 
بشكٍل دق ق.

يلدم نماًل فنً ا يلّا: نا الثلافة أو الل م 
بشكٍل دق ق.

يلدم نماًل فنً ا يلّا: نا الثلافة أو الل م 
بشكٍل دق ق وإبداني.

المهارات الحياتية

يستخدم - بمساندة المللم - مف:داا 
مناساة إلدارة حوار ناجح مع اآلخ:. يجد 
صلوبة في اإلنصاا إلى زمالئه والسماح 

لهم بالمساهمة.

يستخدم مف:داا مناساة إلدارة حوار ناجح 
مع اآلخ:. وينصت إلى زمالئه أثناء اللمل 

ملهم.

يتحدث بطالقة مع اآلخ:يا موظفا مف:داا 
متنونة وينصت إلى زمالئه أثناء اللمل ملهم. 
يظه: روح الل ادة ويساند زمالءه في تمث ل 

السلوك الالئق.

يدي: المهام أو ينظمها بصورة غ : فانلة أو 
يدي: المهام وينظمها بفانل ة ويساند في يدي: المهام وينظمها بفانل ة بمف:ده.ينجز مهامه بمساندة المللم أو الزمالء.

تنظ م نمل زمالئه.

مل اس التل  م المتدرج )مخصص الستخدام المللم(
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محتوى متعدد التخصصات

التواصل

التواصل أدوات  الثالث:  الفصل 
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نظرة عامة على الاصل

:ثلاث التواصل

3يستكشف التالميذ طرًقا متعدثة للتواصل مع الزمالء في الاصل لخارجه.اكتشف

يتعرف التالميذ على ماهوم مشاركة رسائل بسيطة بطرق غير تقليدية باستخدام تعلَّم
الضوء لالصوث )مثل شارة مورس :ل رموز :خرى(. ياكر التالميذ :سباب 

التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بإيصال رسائل :كثر تعقيًدا لفوائدها..

5

يصمم التالميذ نظاًما قائًما على الصوث :ل الضوء لمساعدة الزمالء من ضعاف شاِرك
البصر :ل السمع على التنقل في ساحة المدرسة باستخدام الرموز البسيطة 

لالتكنولوجيا الحديثة.

2

الربط بالقضايا
قضايا العولمةأ تساعدنا التكنولوجيا على التواصل لتباثل األفكار في :نحاء العالم. يمكننا التعلّم من األشخاص 

في :نحاء العالم، كما يمكننا مشاركة :فكارنا لثقافتنا مع اآلخرين.

ن لمكّوِ لوصفا الدرلسا
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المهاراث الحياتية المتضمنة
لُبعد لوصفا ا

التفكير الناقد:تعلَّم لتعرف
تعريف العالقاث بين األشياء المختلاة.  

اإلبداع:
ترتيب األجزاء لتكوين مجموعة جديدة :ل فريدة من نوعها.  

حل المشكالت:
تحليل عناصر المشكلة.  

التعاون:تعلَّم لتعمل
استعراض السلوكياث الشخصية ثاخل الاريق.  
احترام آراء اآلخرين.  

التعاطف:تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين
إظهار التعاطف عند التواصل مع اآلخرين.  

المحاسبية:تعلَّم لتكون
تقديم تغذية راجعة فعالة.  

التواصل:
حسن االستماع.  
التعبير عن الذاث.  
مهاراث القراءة، لالكتابة، لالتواصل غير اللاظي.  
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مؤشرات التعلُّم
على مدار هذا الاصل، يسعى التالميذ لتحقيق مؤشراث التعلّم التاليةأ

اللغة العربية:
القراءة: 

د. مهارات القراءة: الطالقة
1.ب قراءة نصوص متنوعة لإثراك الغرض من النص لفهمه.

هـ. فهم نص القراءة: األدب
1.ب لصف استجاباث شخصياث القصة لألحداث لالتحدياث الرئيسية.

و. فهم نص القراءة: قراءة نص يحتوي على معلومات
5.أ استخدام خصائص النص )مثل العنالين، لالعنالين الارعية، للون النص، 

لجدلل المحتوياث( لتحديد موقع المعلوماث ثاخل النص.

ز. اللغة: اكتساب المفردات واستخدامها
1.أ استخدام سياق الجملة الستنباط معاني الكلماث، :ل تأكيدها، :ل تصحيحها.

1.ز استعراض إتقان قواعد اللغة لاستخدامها في الكتابة لالتحدث.

الكتابة:
أ. المهارات األساسية

1.أ كتابة جمل كاملة.

ج. معلومات وآراء
1.أ كتابة نصوص تاسيرية قصيرة عن :حد الموضوعاث التي تعتمد على 

استخدام الحقائق من :جل عرض التااصيل بشكل متطور.

التحدث واالستماع:
أ. المهارات األساسية

1.أ مشاركة الزمالء لالكبار في محاثثاث جماعية تدلر حول موضوعاث 
لنصوص متنوعة.

5.أ التحدث بجمل كاملة مع اتباع القواعد النحوية عندما يكون ذلك مالئًما لمهمة 
:ل موقف.

الرياضيات:
د. القياس والبيانات

1.أ.1 تقدير األطوال إلى :قرب سنتيمتر، ل10 سنتيمتراث، ل50 سنتيمتًرا، 
ل100 سنتيمتر.

1.أ.2. القياس لتحديد فرق الطول بين شيء لآخر من حيد الطول لالِقصر، مع 
توضيح الارق بالسنتيمتر :ل المتر.

4.أ ترتيب البياناث في :ربع فئاث على مقياس مدرج لعلى مخطط تصويري 
)تكون المقاييس مقصورة على 2، 5، 10(.

4.ب حّل مسائل بسيطة عن التجميع مًعا لالتقسيم لالمقارنة باستخدام البياناث 
الموضحة في مخطط :عمدة :ل مخطط تصويري.

العلوم:
أ. المهارات والعمليات

1.أ طرح :سئلة مبنية على المالحظاث إليجاث المزيد من المعلوماث.
1.ب التعالن لوضع خطة لتقصي الحقائق مع الزمالء مع اإلرشاث.

1.جـ استخدام المالحظاث لوصف األنماط.
1.د استخدام المالحظاث لتوضيح تجربة.

1.و الحصول على معلوماث باستخدام نصوص مختلاة لخصائص نصية 
لإلجابة عن سؤال.

1.ز توصيل المعلوماث إلى اآلخرين شاوّيًا :ل كتابّيًا.

د. العلوم الطبيعية
1.هـ شرح :همية الضوء لالصوث في حياتنا اليومية، بما في ذلك المصاثر 

لاالستخدام لفوائد كل منها.
1.و استكشاف كياية انتقال الضوء من مكان إلى آخر لكياية حجبه :ل نااذه من 

خالل المواث المختلاة.
1.ز استكشاف طرق إلحداث صوث باستخدام مواث مختلاة.

1.ح تصميم طريقة لابتكارها الستخدام الضوء :ل الصوث للتواصل على ُبْعد.

و. التصميم الهندسي والتشغيل
1.أ فهم سماث التكنولوجيا لنطاقها.

1.ب تطوير فهم ثلر المجتمع في التنمية لاستخدام التكنولوجيا.

الدراسات االجتماعية:
د. النظم البشرية

1.أ لصف األساليب التي يتبعها األفراث لالجماعاث في تلبية الحاجاث البشرية 
األساسية.

1.ب شرح ثلر التكنولوجيا في تلبية متطلباث لاإلنسان لاحتياجاته

الموسيقى:
أ. تطور الحس أو التعبير الموسيقي
2. التمييز بين اإليقاعاث المتنوعة.

االقتصاد والعلوم التطبيقية:
أ. الروابط العائلية والسالمة في المجتمع

1.ب تحديد :ساليب الحصول على المساعدة من :فراث العائلة من :جل اتخاذ 
القراراث لحّل المشكالث.

2.ج تشجيع الزمالء لاالحتاال بهم.

المجاالت المهنية
أ. المهارات االجتماعية المهنية واإلعداد

4.د تطوير منتجاث بسيطة تمثل مختلف المهن باالستعانة بأثلاث من البيئة 
المحيطة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت:
ب. األمن واالستخدام اآلمن

1.ب شرح طريقة االستخدام اآلمن للتكنولوجيا )مثلأ إعداثاث الحماية لكلمة 
المرلر، لكذلك طريقة حمل األجهزة بأمان(.

1.جـ شرح المشكالث األمنية لاألخالقية المتعلقة باستخدام لسائط اإلعالم 
اإللكترلنية في المنزل :ل المدرسة.

ج. أدوات اإلنتاج التكنولوجية
1.ب التعرف على البرنامج :ل التطبيق المناسبين الستكمال المهمة.

1.جـ استخدام المصاثر التكنولوجية للبحد عن المحتوى لتجميعه لإلجابة عن 
سؤال محدث مع الدعم لالمساعدة

التفكير الحاسوبي:
العلوم

أ.1.جـ استخدام المالحظاث لوصف األنماط.
و.1.د تحسين فهم الدلر الخاص باكتشاف المشكالث لحلها، لالبحد، 

لالتطوير، لاالبتكار، لالتجربة لحل المشكالث.
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التعلّمالدرس :هداف 

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:1
تحديد طرًقا مختلاة للتواصل.  
تصميم رسم بياني لتحليل :شكال التواصل.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:2
لصف كياية االستااثة من :جهزة الكمبيوتر للسائل التكنولوجيا األخرى للتواصل.  
اكتشاف كياية الحااظ على األمان عند التواصل مع اآلخرين عبر اإلنترنت.  

اكتِشف: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:3
اكتشاف الرموز المستخدمة إلرسال الرسائل عبر المسافاث البعيدة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:4
تعلُّم الماهوم األساسي الستخدام الرموز لتصميم برنامج كمبيوتر.  
لصف كياية استخدام األنماط في رموز الكمبيوتر.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:5
لصف طرق للتواصل باستخدام الضوء.  
اكتشاف كياية حجب الضوء :ل نااذه عبر المواث المختلاة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:6
مالحظة كياية انتقال الضوء.  
تسجيل ما الحظوه بالرسم لالكتابة.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:7
اكتشاف طرق إلصدار :صواث باستخدام لسائل مختلاة.  
اكتشاف :همية الصوث لالضوء في الحياة اليومية.  

تعّلَم: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:8
مالحظة :نماط الكتابة لشرحها بطريقة برايل.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:9
تطبيق ما تعلموه البتكار طريقة للتواصل باستخدام الصوث :ل الضوء.  

شاِرك: خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يلي:10
عرض طريقة للتواصل باستخدام الضوء :ل الصوث.  

الخريطة الزمنية للتدريس الاصل الثالد
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المواث المستخدمة

بطاقاث فهرسةلرق مخططاث:قالم رصاصكتاب التلميذ

مصباح يدليمقصماثة الصقة:قالم رصاص ملونة

شمعة )اختياري(صورة منارةمرآة صغيرةصور إلشاراث المرلر

خيط )اختياري(مشابك )اختياري(:سطواناث قديمة )اختياري(:عواث كبريت )اختياري(

زجاجاث مياه بالستيكيةلرق :لومنيومعيدان األسنانشريط الصق

الصف الثاني االبتدائي
اكتِشف

الفصل الدراسي الثاني
2020-2019
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مخطط :عمدةصناثيق:غطية علب:شرطة مطاطية
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نظرة عامة الدرس 1
المستخدمة المواث 

اكتِشف )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم. اطلب من التالميذ التفكير، 
والتأمل، والمشاركة، واالستماع. شّجع التالميذ على القيام بهذا النشاط اليومي حتى يصبح عادة لديهم.

هذه فرصة إلثارة اهتمام التالميذ بموضوع الفصل. أخبر التالميذ بأنهم سيبدأون فصاًل ُيسمى "أدوات التواصل".

يقول المعلم ما يلي: سنبدأ آخر فصل لهذا العام. عرفنا كيف نتواصل في مجتمعنا وما هي طرق التعبير عن ثقافتنا، يسمى آخر 
فصل لهذا العام "أدوات التواصل"، في رأيكم، ماذا سنتعلم في هذا الفصل؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصي األسماء الختيار ثالثة تالميذ لإلجابة عن السؤال قبل االستمرار في الدرس.

يقوم التالميذ بما يلي: التنبؤ بما سيتعلمونه.

يقول المعلم ما يلي: سنتعرف على أساليب مختلفة يتواصل األشخاص من خاللها وكيف ابتكر األشخاص وسائل تكنولوجية 
أتاحت طرق تواصل جديدة. وفي آخر هذا الفصل، ستعملون في مجموعات لتصميم وسيلة تواصل جديدة.

2. يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

ر عّما عرفناه عن التواصل. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة  يقول المعلم ما يلي: عندما بدأنا هذا المحور، صممنا شبكة تعّبِ
"التواصل" في الفصل األول من هذا المحور. حددوا مع زميل مجاور ما إذا كانت هناك أي معلومة جديدة تعلمناها ويمكننا 

إضافتها إلى الشبكة.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في :نحاء الاصل بينما يعمل التالميذ. تشجيع التالميذ على تذكر لسائل التواصل مثل )الخطاباث لالبريد 
اإللكترلني(، لالتواصل غير اللاظي، لطرق التواصل بالان لالموسيقى لغيرها. تعليق الشبكة التي ُصممت في الاصل األلل :مام التالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: التعالن مع زميل مجاور إلكمال الشبكة.

يقول المعلم ما يلي: أشكركم على استقطاع وقت لمراجعة ما تعلمتموه مع زمالئكم. دعونا نضيف بعض األفكار الجديدة إلى 
شبكة الفصل، سأستخدم عصّي األسماء الختيار تالميذ يشاركوننا أفكاًرا جديدة.

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء التالميذ لإضافة :فكار جديدة إلى الشبكة.

3. يقول المعلم ما يلي: كما نعرف، نتواصل كل يوم لكن تختلف طريقة التواصل بناًء على األشخاص الذين نتواصل معهم، 
ووسائل التواصل المطلوبة، والوقت الذي نريد التواصل فيه. مثاًل، أنا اآلن أتواصل معكم بالحديث إليكم وجًها لوجه. ما الوسائل 

األخرى التي يمكننا التواصل بها؟
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اللصم افلا التماجم  في لصتوتلا

أكوم الشبكة بأفكارك عن التماجم.

التواصل 

الدرس

1

التواصل

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
تحديد طرًقا مختلاة للتواصل.  
تصميم رسم بياني لتحليل :شكال التواصل.  

ق شبكة التواصل المستخدمة في الاصل األلل من المحور  علِّ
:مام التالميذ لمراجعة األفكار معهم. إذا :رثث تصميم مخطط 

:عمدة للدرس، فخصص مساحة للمخطط في مقدمة الاصل.

شبكة التواصل من الاصل األلل  التكنولوجيا  
مخطط :عمدة  
كتاب التلميذ  
:قالم رصاص  

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزاث 

األساسية المارثاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتتعايش مع اآلخرين

التعاطفأ
إظهار التعاطف عند التواصل مع   

اآلخرين.
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يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ. تشجيع التالميذ على االستعانة بـ الشبكة لإلجابة عن السؤال. يمكن :ن 
تتضمن األفكار :شكال التواصل غير اللاظي )مثل التلويح باليد لتعبيراث الوجه(، لالتواصل الكتابي، لغيرها من :شكال التواصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

ل الحوار التالي بناًء على إجاباث التالميذ. تعلم التالميذ سابًقا :ن التكنولوجيا لسيلة صنعها اإلنسان لحل المشكالث  ملحوظة للمعلمأ عّدِ
ل:نها ال تقتصر على :جهزة الكمبيوتر. في هذا الاصل، سوف تركز على لسائل تكنولوجية جديدة للتواصل، مع تذكير التالميذ بأن كلمة 

تكنولوجيا تشمل لسائل عدة، مثاًل، األقالم هي لسيلة صنعها اإلنسان لتطوير طريقة الكتابة بداًل من استخدام الريشة لالحبارة.

يقول المعلم ما يلي: تعتمد الكثير من الطرق التي ذكرتموها على بعض الوسائل التكنولوجية. غيرت التكنولوجيا طريقتنا في 
التواصل كل يوم، كما أن تكنولوجيا التواصل تغيرت مع مرور الوقت. من يتذكر معنى كلمة تكنولوجيا؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التعريف من ذاكرتهم.

يقول المعلم ما يلي: نعم، تعلمنا سابًقا أن التكنولوجيا وسيلة صنعها اإلنسان لحل المشكالت. على مدار مئات السنين، طور 
اإلنسان الوسائل التكنولوجية؛مما ساعدنا على التواصل بشكل أسرع لمسافات أبعد. منذ عدة سنوات، كان إرسال الخطابات عبر 

البريد هو وسيلة التواصل الوحيدة. ما المشكالت التي تنتج عن هذا النوع من التواصل؟

يقوم المعلم بما يلي: استدعاء التالميذ الذين يرغبون في اإلجابة عن السؤال. يمكنك :ن تطلب من التالميذ مناقشة اإلجابة مع زميل 
مجاور قبل ذكرها. تتضمن المشكالثأ استغراق لقت طويل إلرسال الخطاب لاستالم الرث، لاحتمالية ضياع الخطاب :ل توصيله إلى 

المكان الخطأ :ل :ن يقر:ه شخص غير المرَسل إليه.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقول المعلم ما يلي: ما وسيلة التكنولوجيا الحديثة التي جعلتنا نتجنب مشكالت إرسال خطاب عبر البريد؟ شاركوا أفكاركم مع 
زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة التكنولوجيا الجديدة التي تسمح لنا بالتواصل بمزيد من الاعالية.

4. يقول المعلم ما يلي: هيا نفكر كيف يمكننا التواصل في مواقف مختلفة باستخدام بعض أشكال من التكنولوجيا الحديثة 
المتوفرة لدينا اليوم. إذا كنت في المنزل وأنا في المدرسة، فما بعض الخيارات المتاحة لي للتواصل معك؟

يقوم المعلم بما يلي: إتاحة وقت التفكير للتالميذ قبل اختيار تلميذين :ل ثالثة لمشاركة طريقة التواصل عبر المسافاث القصيرة. قد 
تشمل األمثلة المكالمة الهاتاية :ل الرسائل النصية :ل البريد اإللكترلني.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة طرق للتواصل.

يقول المعلم ما يلي: نعم، يمكننا استخدام الهاتف إلجراء مكالمة هاتفية أو الهواتف المحمولة لالتصال أو إرسال رسالة فورية 
مكتوبة، كما يمكننا استخدام مقاطع الفيديو. هذه هي كل طرق التواصل. جعلت التكنولوجيا مهمة التواصل أسهل. هيا نواصل 

التفكير في المواقف التي ربما نستخدم فيها طرًقا مختلفة للتواصل. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "وسائل التواصل".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: تخيل أن بإمكانك االستفادة من األربعة أنواع المذكورة للتواصل. صل تكنولوجيا التواصل 
ا أن تستخدمها بكل موقف. ربما يكون هناك أكثر من إجابة صحيحة. التي من المحتمل جّدً

يقوم المعلم بما يلي: قراءة كل موقف بصوٍث عاٍل. إخبار التالميذ بأنه من المحتمل :ن يكون هناك :كثر من إجابة "صحيحة" :ل محتملة 
لكل موقف. يجب على التالميذ اختيار طريقة لاحدة، ليجب :ن يكونوا قاثرين على تبرير كل اختيار :ل شرحه.

يقوم التالميذ بما يلي: ربط تكنولوجيا التواصل بكل موقف.

يقوم المعلم بما يلي: تقسيم التالميذ في مجموعاث من :ربعة :ل خمسة لاستخدام عصّي األسماء ليشاركوا إجاباتهم بمجرث انتهاء لقت 
إكمال النشاط بمارثهم. تعليق التمثيل البياني باألعمدة "لسيلة التواصل" في مقدمة الاصل.

5.يقول المعلم ما يلي: أشكركم على استقطاع وقت لمشاركة أفكاركم في مجموعات. ومثلما الحظتم، توجد عّدة طرق للتواصل 
في كل موقف. حدد كل منكم الطريقة التي سيختارها. هيا نعرف إذا كان اآلخرون يتوافقون معنا. يمكننا تسجيل اختياراتنا 

ومقارنتها باستخدام مخطط األعمدة، كما يمكننا تحليل بياناتنا لتحديد طريقة التواصل األكثر شيوًعا في كل موقف. افتحوا 
كتاب التلميذ على صفحة "التمثيل البياني لوسائل التواصل".

يقوم المعلم بما يلي: سيختار التالميذ موقًاا لاحًدا من الصاحة السابقة بمارثهم. سيستطلع التالميذ الزمالء لسيسجلون طرق 
التواصل الماضلة عند اآلخرين. تنظيم الطريقة التي يمكن بها للتالميذ إجراء استطالع بين الزمالء باعالية إذا لزم األمر. يمكنك اختيار 

جعل التالميذ يعملون مع زمالئهم إلكمال نشاط المخطط البياني.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اختر موقًفا واحًدا من الصفحة السابقة وسجله باألسفل، ثم اطلب من 15 تلميًذا تحديد 
ل اإلجابات في التمثيل البياني التالي. وسيلة التواصل التي يفضلون استخدامها في ذلك الموقف، ثم سِجّ

الدرس

1
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اللصأ الثاللا لصاات التاادأ

التواصل وسائل 
تخيأ لنك ستستخدم اسائأ التاادأ األربع الماضحة في الصار، ِدأ الماقف باسيلة التاادأ التي 

ستستخدمها. تستطيع اختيار لكثر من إجابة. 

تريد دعوة صديقك للعب. 

تريد تهنئة جدتك بعيد ميالدها. 

تريد التحدث مع صديق يعيش في مدينة أخرى.

تريد أن تطلب كعكة من المخبز. 

3

1

2

4

اللصأ الثاللا لصاات التاادأ
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قائمة بوسائل التواصل المفضلة

الموقف: 

اختر ماقًلا ااحًدا من الصلحة السابقة ااكتبه في األسلأ، ثم اطلب من 15 تلميًذا تحديد اسيلة التاادأ 
أ اإلجابات في التمثيأ البياني التالي. التي يلضلان استخدامها في ذلك الماقف، ثم سِجّ

التواصل لوسائل  البياني  التمثيل 
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النصية الرسائل  الفيديو مكالمة  اإللكتروني البريد  الهاتفية المكالمة 

المفضلة التواصل  وسيلة   
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يقوم التالميذ بما يلي: إكمال المخطط بإجراء استطالع بين التالميذ في الاصل.

يقوم المعلم بما يلي: بمجرث انتهاء التالميذ، يقوث الاصل من خالل تحليل مخططاتهم باستخدام األسئلة التي تنتقل من البياناث الارثية 
إلى بياناث الاصل بأكمله، مثلأ

ماذا كانت طريقة التواصل الماضلة للموقف الذي اخترته؟  
هل تتشابه البياناث التي جمعها زميلك المجالر مع بياناتك؟  
ما طريقة التواصل الماضلة في الاصل؟ )ستتطلب اإلجابة تجميع بياناث عدث قليل من التالميذ على األقل(.  
لماذا تعتقد :ن _______ ماضلة عن _______؟  
هل تتشابه طرق التواصل الماضلة في كل موقف؟ لماذا مع بيان السبب؟  
ما بعض الطرق التي يمكن للمكاوفين التواصل من خاللها )بجانب طريقة برايل(؟  

6. يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا كفصل أننا نفضل ________ كوسيلة تواصل. أتساءل ما إذا كان هذا النوع من 
التواصل سيناسب كل فرد في مجتمعنا. لنقرأ قصة عن تلميذة جديدة في فصل نور ونفّكر ما إذا كانت وسيلة التواصل 

المستخدمة ستناسبها. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "زميلة نور الجديدة".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ القصة، ثم حدد نوع وسيلة التواصل التي تعتقد أنها أفضل وسيلة للتواصل مع التلميذة 
الجديدة، واذكر سبب اختيارك لهذه الوسيلة.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة القصة الوارثة في كتاب التلميذ بصوث عاٍل بينما يتابع التالميذ معه. بعد االنتهاء، يقوم بتعزيز فهم القراءة 
بطرح :سئلة عن الشخصياث، مثلأ

كيف تتااعل نور مع ما تعرفه عن زميلتها الجديدة؟  
كيف تااعلت جدة نور مع :خبار نور؟  
االستمرار في الحوار الستخالص :فكار عن السؤال المطرلح في نهاية القصة، ثم العوثة إلى السؤال عّما إذا كانت لسيلة   

التواصل الماضلة عند التالميذ ستناسب التلميذة الكاياة. جعل التالميذ يشاركون طرق التواصل التي يعتقدلن :نها ستكون مايدة 
للتلميذة الجديدة.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى القصة لمناقشتها.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: ناقشنا اليوم طرًقا يمكننا التواصل من خاللها. دعونا نرى كم عدد وسائل التواصل التي يمكننا التفكير 
فيها حتى ننهي اليوم. لنبدأ بعمل المشاركة السريعة.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة السريعة لتسمية لسائل تواصل متنوعة.

201الصف الثاني االبتدائي

اللصأ الثاللا لصاات التاادأ

اقرل القصة، ثم حدص لفضأ اسيلة للتاادأ مع التلميذة الجديدة. ااذكر سبب اختيارك لهذه الاسيلة،

الجديدة نور  زميلة 

 بعد أن عادت نور من المدرسة ألقت التحية على جدتها وقالت: 
"مساء الخير يا جدتي، انضمت إلى فصلنا تلميذة جديدة اسمها رنا 

وهي كفيفة وهذا يعني أنها ال تستطيع الرؤية."

أجابت الجدة: "هذا خبر رائع!"

أكملت نور وقالت: "هي ال تستطيع الرؤية، ومع ذلك تستطيع القراءة." 

سألتها الجدة: "وكيف تفعل ذلك؟" 

أجابت نور:  "تقرأ كتًبا خاصة مكتوبة بطريقة برايل. تظهر حروف 
برايل على شكل نقاط بارزة في الورقة تستطيع رنا لمسها لتعرف 

الحروف وتكوين كلمات بها. يا لها من  طريقة رائعة!"

قالت الجدة: "فعاًل طريقة رائعة، فهي تلمس الكلمات بداًل من النظر إليها وتقرأها. لكن حروف برايل ال توجد على أجهزة الكمبيوتر 
والهواتف المحمولة، فيا ُترى كيف تتواصل مع اآلخرين؟" 

التعاطف
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نظرة عامة الدرس 2
المستخدمة المواث 

اكتِشف )90 ثقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.اإلرشاثاث

يقول المعلم ما يلي: ناقشنا باألمس كيف يمكننا استخدام التكنولوجيا لتسهيل التواصل. ما بعض أمثلة التواصل من خالل 
التكنولوجيا الحديثة؟ التفتوا إلى زميل مجاور للمشاركة معه.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى إجاباث التالميذ. اختيار من تلميذين إلى :ربعة تالميذ لمشاركة :مثلة مع الاصل بأكمله بصوٍث عاٍل.

يقول المعلم ما يلي: ناقشنا أيًضا كيف تحل التكنولوجيا الحديثة مشكالت أو تحديات معينة للتواصل. باإلضافة إلى حل 
المشكالت، أحياًنا ما تخلق التكنولوجيا الحديثة مشكالت إضافية كذلك. سنكتشف اليوم كيف يمكننا الحفاظ على أمننا عند 

استخدام تكنولوجيا التواصل الجديدة.

ملحوظة للمعلمأ قد تختلف مستوياث خبرة التالميذ في استخدام التواصل عبر اإلنترنت. استقطع لقًتا للتمثيل لوسائل التواصل عبر 
اإلنترنت )مثل البريد اإللكترلني :ل محاثثاث الايديو( :ل عرضها للتالميذ ل:نت تنتقل بين األنشطة لالمناقشاث.

2.يقول المعلم ما يلي: عندما نتواصل بصورة شخصية، يعطينا آباؤنا قواعد أو مبادئ توجيهية للحفاظ على أمننا.. على سبيل 
المثال، تعلمنا أاّل نتحدث إلى الغرباء. من الذي ستتحدث إليه إذا ضللت الطريق أو كنت بحاجة إلى مساعدة؟ مشاركة اإلجابة 

مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد :شخاص مثل رجال الشرطة، لالمعلمين، لرجال اإلطااء، لاآلباء.

يقول المعلم ما يلي: ال تزال هذه المبادئ التوجيهية تنطبق على الهاتف أو التواصل عبر اإلنترنت، ولكن قد يكون من الصعب 
تحديد من نعرفهم ومن يكونوا الغرباء في هذه السياقات.

يقوم المعلم بما يلي: االستعانة باألسئلة التالية إلرشاث التالميذ في حوار عن الخصوصية لاألمانأ
كيف تعرف من تتحدث إليه عبر الهاتف؟  
كيف تعرف من تتحدث إليه عبر اإلنترنت؟  
كيف ُتعرف ناسك عندما ترسل بريًدا إلكترلنّيًا؟  
إذا :رسل :حد ما رسالة إليك عبر الهاتف، فكيف تعرف من المرسل؟  
هل :رسلت رسالة من هاتف لالديك من قبل؟ كيف عرف الشخص الذي :رسلت إليه الرسالة :نك من :رسلتها لليس لالداك؟  

3. يقول المعلم ما يلي: عندما نكون متصلين باإلنترنت، من المهم التأكد من معرفة من نتحدث معه، كما يمكننا استخدام كلمة 
المرور كطريقة أخرى للحفاظ على أمننا عند االتصال باإلنترنت. تضمن كلمات المرور أنه ال يمكن لآلخرين الوصول إلى وسيلة 

تواصلنا إذا فقدنا الجهاز أو استخدم أحد آخر جهاز الكمبيوتر. هّيا نفكر. أواًل، ما هي كلمة المرور؟

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
لصف كياية االستااثة من :جهزة الكمبيوتر للسائل   

التكنولوجيا األخرى للتواصل.
اكتشاف كياية الحااظ على األمان عند التواصل مع   

اآلخرين عبر اإلنترنت.

كتاب التلميذ  كلمة المرلر  
:قالم رصاص  

التعلّم األساسيةنواتج  المارثاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتكون

التواصلأ
مهاراث القراءة، لالكتابة، لالتواصل غير اللاظي.  
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يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لوصف كلمة المرلر. السماح لثالثة تالميذ :ل :ربعة بذكر تعريااث :ل توصيااث لكلمة المرلر قبل 
المتابعة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكار :ل :مثلة :ل تطبيقاث لكلماث المرلر.

يقول المعلم ما يلي: تشبه كلمة المرور قفاًل نستخدمه للتأّكد من عدم قدرة األشخاص اآلخرين على فتح أدوات التواصل أو 
الوصول إليها. فّكروا في أماكن أخرى نستخدم األقفال أو المفاتيح فيها. ما األماكن األخرى التي يستخدم األشخاص األقفال 

فيها، وما السبب الذي يدفعهم إلى التأّكد من عدم قدرة اآلخرين على الوصول إليها؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد سبب استخدام األشخاص لألقاال على األبواب، لالسياراث لغيرها.

يقول المعلم ما يلي: تمنع األقفال األشخاص اآلخرين من الوصول إلى األشياء الخاصة بنا، كما تمنع اآلخرين من الدخول إلى 
منازلنا أو سياراتنا أو األماكن األخرى التي نرغب في الحفاظ على خصوصيتها. عندما نستخدم الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، 
نستخدم كلمات المرور للحفاظ على خصوصية معلوماتنا أو محادثاتنا، كما نستخدم كلمات المرور لفتح البريد اإللكتروني، 
ا؟ لنبدأ بعمل المشاركة السريعة لذكر  والهواتف وتطبيقات مثل مكالمات الفيديو. ما نوع كلمات المرور التي نستخدمها يومّيً

أمثلة عن الوقت الذي يمكننا فيه استخدام كلمة المرور. )ال تذكروا أمثلة عن كلمات المرور الحقيقية الخاصة بكم(.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لبدء المشاركة السريعة. قد يحدث التالميذ كلماث مرلر :ل رموًزا رقمية لاتح قال هاتف محمول :ل 
كمبيوتر لوحي، لتسجيل الدخول إلى تطبيق بريد إلكترلني :ل مكالماث الايديو، لفتح قال، لتسجيل الدخول إلى الكمبيوتر في المدرسة 

لغيره.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد استخداماث لكلماث المرلر.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في تحديد الوقت الذي نستخدم فيه كلمات المرور. من المهم استخدام كلمة مرور "قوية" 
عندما نكون متصلين باإلنترنت أو عندما نستخدم هواتفنا. كلمة المرور القوية هي التي ال يمكن لألشخاص اآلخرين تخمينها 

بسهولة. تخيلوا لو أن اسمي هو كلمة مرور بريدي اإللكتروني؛ يمكن ألي شخص تخمين كلمة المرور بسهولة والدخول إلى جميع 
محادثات بريدي اإللكتروني. ما كلمات المرور األخرى التي تعتقدون أنها سهلة أو ضعيفة؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكار )مثل :عياث الميالث(.

4. يقول المعلم ما يلي: هيا نعرف ثالثة من "متطلبات" جعل كلمة المرور قوية. من يتذكر ما معنى كلمة "مطلب"؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة تعريااث :ل :مثلة من الذاكرة.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أنواع كلمات المرور". هيا نقرأ القواعد أوالً.
ا،  1. ينّص المطلب األول على أن كلمة المرور يجب أن تتكون من أكثر من ثماني عالمات. وقد يكون الحرف حرًفا أبجدّيً

أو رقًما، أو رمًزا.
2. ينص المطلب الثاني على أن كلمة المرور يجب أن تتضمن أرقاًما وأحرًفا أبجدية.

3. أخيًرا، ينص المطلب الثالث على أن كلمة المرور يجب أن تتضمن رمًزا واحًدا على األقل.

ملحوظة للمعلمأ استناًثا إلى مستوياث القراءة لالكتابة عند التلميذ، فّكر في جعل ثالثة تالميذ يقر:لن المطالب، على :ن يقر: كل منهم مطلًبا 
بصوث عاٍل باستخدام جمل كاملة لاألرقام الترتيبية المناسبة.

يقول المعلم ما يلي: يمكنكم رؤية عّدة أمثلة مختلفة لكلمات المرور في الصفحة.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ضع دائرة حول كلمات المرور القوية. اكتب جملة تشرح بها اختياراتك.

يقوم المعلم بما يلي: قراءة مثال كلماث المرلر مع الاصل. مراجعة معايير كلمة المرلر القوية. قبل :ن يكتب التالميذ جملة لشرح 
سبب اختيارهم كلمة مرلر قوية، يمكن للتالميذ مشاركة كلماث المرلر التي لضعوا حولها ثائرة شرح اختياراتهم شاهّيًا إلى زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: لضع ثائرة حول كلماث المرلر القوية لتدعيم االختيار كتابًة.

5. يقول المعلم ما يلي: تشّكل كلمات المرور طريقة واحدة يمكننا من خاللها الحفاظ على معلوماتنا آمنة ومأمونة عندما 
نتواصل. هّيا نبدأ التدريب على إنشاء كلمة مرور قوية. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "كيفية كتابة كلمة مرور قوية". 

ستعملون في مجموعات من ثالثة لتحويل الكلمة إلى كلمة مرور قوية. اقرءوا اإلرشادات أواًل مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة اإلرشاثاث مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: مراجعة معايير كلمة المرلر الوارثة في الصاحة لالتمثيل للتالميذ كيف يمكنهم طرح :فكار بمارثهم لجمع تلك 
األفكار إلنشاء كلمة مرلر قوية. مالحظة :ن الكلماث يمكن تذّكرها بسهولة :كثر من مجموعة األحرف غير المنطقية، لمع ذلك، يجب :ن 

الدرس
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قااعد اختيار كلمة المرار

1. أن تزيد كلمة المرور عن 8 عالمات

2. أن تحتوي على أرقام وأحرف

3. أن تحتوي على رموز مثل @ # ! &

 ضع صائرة حال كلمات المرار القاية. اكتب جملة تشرح بها اختيارك.

حدد كلمات المرور القوية

المرور  كلمات  أنواع 

DoGdOg1255##5DoGC@ts2468

Cats12345678!*1A2b3C4
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اقرل معايير اختيار كلمة المرار، ثم تعاان مع زمالئك الختيار كلمة سهلة يمكنك تذكرها إلنشاء 
كلمة مرار قاية. 

األفكار مخطط 

هل ستختار أسماًء أم حروف؟

كلمات من اختيارك 

أرقام من اختيارك

رموز من اختيارك

قوية مرور  كلمة  كتابة  كيفية 

أول كلمة )أو حروف( ستبدأ بها كلمة المرور:
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ُياصل بينها باألرقام لالرموز. تمثيل إحالة كلمة بسيطة إلى كلمة مرلر قوية بإضافة :رقام لرموز عند الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل في مجموعاث من ثالثة إلنشاء كلمة مرلر قوية.

يقول المعلم ما يلي: عندما تنتهون من إنشاء كلمة مرور جديدة، شاركوا كتابكم مع تلميذ آخر ليس فرًدا في مجموعتكم. عندما 
تستلمون الكتاب الجديد، تحققوا من المعايير الموجودة في الجدول الوارد أسفل الصفحة. لونوا الوجه المبتسم عند كل مطلب 

تستوفيه كلمة المرور. لونوا الوجه العبوس إذا كان المطلب غير مستوفى.

يقوم التالميذ بما يلي: التحقق من استيااء المتطلباث المذكورة في عمل بعضكم البعض.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم، أعيدوا الكتاب الذي معكم إلى صاحبه.

يقوم المعلم بما يلي: إلقاء نظرة على الكتب القريبة منه :ثناء تباثل التالميذ لها. إذا كان يرى الكثير من األلوان عند الوجوه العابسة، 
يقوم بإتاحة بضع ثقائق للتالميذ لتصحيح عملهم لمحاللة تقوية كلمة المرلر الجديدة. يمكن للتالميذ الذين لديهم ثالثة لجوه مبتسمة 

مساعدة الذين يحتاجون إلى المساعدة.

6. يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبما أننا نفهم كيف يمكن لكلمة المرور المساعدة في حمايتنا عندما نتواصل عبر اإلنترنت، هيا 
نراجع القاعدة التي ناقشناها بشأن عدم الحديث إلى الغرباء بصورة شخصية.

يقوم المعلم بما يلي: إجراء مناقشة باستخدام األسئلة/المواقف األتيةأ تشجيع التالميذ على مناقشة كل سؤال مع زميل مجاور.
في ر:يكم، هل يجب عليكم التواصل مع الغرباء عبر اإلنترنت؟  
إذا ُ:رسلت إليكم رسالة نصية من رقم هاتف ال تعرفونه، فهل تعتقدلن :نه يجب عليكم الرث؟ لماذا مع بيان السبب؟  

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة اإلجاباث مع الزمالء المجاورين.

يقول المعلم ما يلي: نفهم اآلن بشكٍل أفضل كيف يمكننا الحفاظ على أمننا عند استخدام أدوات التواصل عبر اإلنترنت. ما 
القواعد التي ستشاركونها مع التالميذ في الصف األول االبتدائي والتي يجب عليهم اتباعها عند التواصل عبر اإلنترنت من أجل 

الحفاظ على أمنهم؟

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير. استخدام عصّي األسماء لجعل التالميذ يشاركون :فكارهم ليضعون قائمة بقواعد 
التواصل عبر اإلنترنت. يجب :ن تشمل القواعدأ طلب اإلذن من الكبار، لالحديد إلى األشخاص الذين يعرفونهم فقط، لإبقاء كلماث المرلر 

القوية سرية، لإخبار اآلباء إذا ما حالل الغرباء التواصل معهم.

7. يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "التواصل بمسئولية عبر اإلنترنت".

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب مالحظة لتلميذ في الصف األول االبتدائي توضح له كيف يمكنك التواصل بصورة 
مسئولة عبر اإلنترنت.

يقول المعلم ما يلي: هيا نستخدم ما تعلمناه عن استخدام التكنولوجيا بصورة مسئولة لكتابة مالحظة إلى تلميذ أصغر. تذكروا 
أن تجعلوا إرشاداتكم بسيطة وسهلة الفهم لزمالئكم تالميذ الصف األول االبتدائي.

يقوم التالميذ بما يلي: الكتابة لشرح كياية التحلي بالمسئولية :ثناء التواصل عبر اإلنترنت.

يقوم المعلم بما يلي: توفير فرصة للمشاركة بمجرث انتهاء التالميذ. المشاركة مع زميل مجاور :ل في مجموعاث صغيرة باستخدام 
عصّي التحدث.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  8. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: ناقشنا اليوم طرق الحفاظ على أماننا عند التواصل باستخدام األدوات عبر اإلنترنت، مثل التواصل عبر 
البريد اإللكتروني أو مكالمات الفيديو. فكلمات السر ليست وسيلة لحماية أنفسنا. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه كيفية 

تغيير كلمة مصر إلى كلمة سر أكثر أمًنا.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

التواصل
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نظرة عامة الدرس 3

اكتِشف )90 ثقيقة(
1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.اإلرشاثاث

يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا باألمس عدة طرق للحفاظ على أماننا وحمايتنا أثناء التواصل عبر اإلنترنت. التفتوا وشاركوا 
إحدى الطرق للحفاظ على األمان أثناء التواصل مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع زميل مجاور.

2. يقول المعلم ما يلي: سنستكشف اليوم كيفية تواصل األشخاص في الماضي. كنا نفكر في فائدة التكنولوجيا الحديثة في 
جعل التواصل أسرع وأكثر سهولة، ولكن منذ زمن بعيد كان اإلنسان ال يزال يطور التكنولوجيا للمساعدة في التواصل. واليوم، 
ترسل أجهزة الكمبيوتر البريد اإللكتروني في أنحاء العالم العالم في برهة، كما توصل الطائرات والقطارات البريد عبر بلدنا 

وعبر العالم. تخيلوا الماضي العريق قبل أن توفر السيارات والطائرات وسيلة توصيل سريعة للبريد. ماذا سيحدث إذا كان يجب 
إيصال البريد بسرعة. في رأيكم، كيف يمكن إيصال رسالة عبر المسافات دون استخدام وسائل المواصالت الحديثة.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير للتالميذ قبل تشجيعهم على المناقشة مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى زميل مجاور وتحدثوا معه عن كيفية توصيل الرسائل عبر المسافات حسب رأيكم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار عن كياية إرسال الرسائل ثلن االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء :ل استراتيجية المشاركة السريعة لمشاركة األفكار كاصل بالكامل بمجرث االنتهاء من 
المشاركة في ثنائياث. يمكن للتالميذ طرح العديد من اإلجاباث حسب معرفتهم المسبقة لتاريخ التواصل.

3. يقول المعلم ما يلي: منذ مئات السنين، قبل اختراع التكنولوجيا، كانوا يحتاجون إلى إرسال الرسائل المهمة في المواقف 
الخطيرة أو الستجداء المساعدة أو في المناسبات المهمة.

سمعت بعضكم يقول إنهم سيخبرون شخًصا بالرسالة، وبينما ينتقل إلى مكان آخر سينقل الرسالة معه إلى شخص آخر ليكمل 
نقلها وهكذا. دعونا نجرب اآلن لنرى إن كانت هذه وسيلة جيدة إلرسال رسالة.

سأهمس برسالة في أذن أول تلميذ في كل صف، ثم سيهمس هو بالرسالة للتالي وهكذا حتى نهاية الصف. سينتظر التلميذ 
األخير حتى أطلب منه أن يخبرني بما سمعه.

يقوم المعلم بما يلي: الهمس بناس الرسالة أللل تلميذ في كل صف. محاللة إضافة بعض األصواث :ل الكلماث غير التقليدية حيد يمكن 
:ن يتسبب تغيير حرف في تغيير المعنى مثل سمكة جوبي في حوض سمك القرش.

يقوم التالميذ بما يلي: الهمس لتكرار الرسالة عبر الصف.

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
اكتشاف الرموز المستخدمة إلرسال الرسائل عبر   

المسافاث البعيدة.

كتاب التلميذ  الرمز  
بطاقاث فهرسة :ل :لراق  
:قالم رصاص ملونة :ل :قالم تلوين  

التعلّم األساسيةنواتج  المارثاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتكون

المحاسبيةأ
تقديم تغذية راجعة فعالة.  
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يقول المعلم ما يلي: هل يمكن للتلميذ األخير أن يخبرني بما سمعه عندما أشير إليه؟

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى التلميذ األخير في كل صف لاحًدا تلو اآلخر.

يقوم التالميذ بما يلي: اإلعالن عن الرسالة التي سمعوها.

يقوم المعلم بما يلي: تيسير المناقشة فيما يخص الرسالة حسب إجاباث التالميذ. على األغلب ستختلط الرسالة عند نقطة ما من الصف. 
إذا حدث ذلك، فاطرح :سئلة على التالميذ عن سبب عدم جدلى إرسال رسالة عبر عدث من األشخاص لعدم ثقتها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم عن التواصل بالكالم المنطوق.

يقول المعلم ما يلي: إذا أرسلنا رسالة منطوقة في غاية األهمية من شخص إلى آخر عبر مسافات بعيدة، فعلى األغلب ستتغير 
الرسالة؛ لذا ال يمكن االعتماد على هذه الوسيلة، كما أنها وسيلة غير دقيقة إلرسال رسالة عبر المسافات، كما سمعت بعضكم 

يذكرون االستفادة من الحيوانات، مثل الحمام، والخيول، والجمال. ما المشاكل التي قد تنتج عن استخدام الحيوانات؟ شاركوا 
أفكاركم مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع زميل مجاور ثم مع باقي الاصل.

4. يقول المعلم ما يلي: هل تصدقون أنه منذ زمن بعيد كان األشخاص يستخدمون النار والدخان للتواصل عبر المسافات. 
فالدخان إحدى الوسائل التكنولوجية القديمة إلرسال رسالة ليراها اآلخرون من على بعد. في رأيكم، كيف كانوا يستخدمون 

الدخان إلرسال رسالة؟ هل يمكنكم كتابة حروف بالدخان وتهجي الكلمات.

يقوم المعلم بما يلي: تخصيص وقت التفكير للتالميذ قبل السماح لهم بالمناقشة مع الزميل المجاور. استخدام عصّي األسماء 
:ل استراتيجية المشاركة السريعة لمشاركة األفكار كاصل بالكامل بمجرث االنتهاء من المشاركة في ثنائياث، ثم توزيع كتاب التلميذ، 
لبطاقاث فهرسة بيضاء، لقصاصاث صغيرة من الورق لكل تلميذ، باإلضافة إلى :قالم تلوين ل:قالم رصاص ملونة. تقسيم التالميذ إلى 

مجموعاث مكونة من :ربعة :ل خمسة تالميذ.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "وسائل التواصل في الماضي".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: اقرأ الفقرة لتتعرف وسائل التواصل في الماضي

يقول المعلم ما يلي: قبل البدء في قراءة هذا النص من يمكنه إلقاء نظرة على الصفحة إلخبارنا ما أول نوع من التواصل مذكور 
في الصفحة؟ ثم أخبرنا، كيف علمت ذلك؟

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة العنوان األلل لتقديم إجابة )التواصل عبر إشاراث الدخان(.

يقوم المعلم بما يلي: ترسيخ هذه العنالين في نصوص تحتوي على معلوماث للاقعية توفر لهم مااتيح لبنية للمحتوى. جعل التالميذ 
يقر:لن الاقرة تحت عنوان "التواصل عبر إشاراث الدخان" بمارثهم :ل في ثنائياث

ا عن رسالة عبر المسافات. لنجرب إرسال  5.يقول المعلم ما يلي: لقد قرأنا للتو أن التواصل عبر إشارات الدخان قد يعبر بصرّيً
رسائل عبر المسافات دون استخدام أصوات أو كلمات. ال يمكننا إرسال إشارات بالدخان، ولكن يمكننا استخدام األلوان بدياًل 

إلشارات الدخان. لنلتزم برسالة بسيطة حيث نستخدم أحد األلوان لإلشارة بكلمة نعم ولون آخر لكلمة ال. ما األلوان التي يجب 
أن نستخدمها لإلشارة إلى كل منهما؟

يقوم التالميذ بما يلي: التطوع بألوان لتكوين رمز بسيط.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار اقتراح تلميذ :ل اثنين لاإلعالن عن الرمز الُمستخدم. إرشاث التالميذ لتلوين :حد جانبي البطاقة باللون الذي 
لقع عليه االختيار لكلمة نعم، لتلوين الجانب اآلخر باللون الذي لقع عليه االختيار لكلمة ال.

يقوم التالميذ بما يلي: تلوين البطاقاث حسب األلوان التي لقع عليها االختيار للتعبير عن الرموز.

يقوم المعلم بما يلي: تسهيل عدة جوالث من التواصل باستخدام األلوان كرموز عبر مسافاث متزايدة حسب ما يتيسر في مبنى المدرسة 
كما يليأ

الجولة األللىأ طرح عدة :سئلة بسيطة على التالميذ ُيجاب عنها بـ "نعم" :ل "ال" )مثل، "هل الجو حار اليوم؟"، "هل قر:تم كتاًبا   
جديًدا اليوم؟"( لجعل جميع التالميذ يجيبون باستخدام األلوان كرموز.

الجولة الثانيةأ تقسيم التالميذ على األركان األربعة. تشجيع التالميذ في الركنين المتقابلين على طرح :سئلة بعضهما على بعض   
)يمكنك :ن توصل األسئلة من :حد الركنين إلى الركن المقابل( ثم تجيب المجموعة المقابلة باستخدام األلوان كرموز.

الجولة الثالثةأ إرسال :حد التالميذ في مهمة صغيرة عبر الاناء :ل عبر الممر الطويل للعثور على معلومة تايد بنعم/ال )مثل "هل   
يجلس المدير في مكتبه؟" اختيار تلميذ آخر للنظر من النافذة :ل من الباب للحصول على اإلجابة عند إبراز اللون الذي يشير إلى 

اإلجابة ثم إخبار الاصل باإلجابة.

الدرس

3
اللصأ الثاللا لصاات التاادأ

الصف الثاني االبتدائي206

اقرل اللقرة لتتعرف اسائأ التاادأ في الماضي. 

الماضي  في  التواصل  وسائل 

التاادأ عبر إشارات الدخان

أدرك الناس في الماضي أنهم يستطيعون استخدام النار أو الدخان 
ليتواصلوا مًعا. ينبعث الدخان من النار بأحجام وألوان وأشكال 

مختلفة، ويتجه إلى أماكن مختلفة أيًضا. يمكننا استخدام الدخان 
كشفرة نرسل به رسالة معينة. يمكننا نقل هذه الرسالة عبر مسافات 

طويلة بشرط أن يكون الدخان مرئّيًا وإذا كانت المسافة طويلة 
ا، يمكننا استخدام سلسلة متتابعة من النيران. ما زلنا إلى اآلن  جّدً

ن لنتواصل في حاالت الطوارئ. نستخدم الدخان الملّوَ

التلغراف

قبل ظهور الهاتف، كان الناس يستخدمون التلغراف إلرسال 
الرسائل عبر المسافات الطويلة. يرسل التلغراف سلسلة من النقرات 

القصيرة والطويلة وُترَسل هذه النقرات على شكل أنماط يمكن 
مطابقتها بالحروف ويكون لكل حرف نمط مميز من النقرات. تترَجم 
أنماط النقرات من طرف السلك اآلخر لكتابة الكلمات. نسمي الرمز 

المستخدم إلرسال رسالة عبر التلغراف شفرة مورس.
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الجولة الرابعةأ إرسال تلميذين في مهمة صغيرة مماثلة، للكن مع رفع السؤال عالًيا حتى يضطرلا إلى التواصل من ناصية بعيدة   
:ل في خطوتين بسبب لجوث عائق :ل لبعد المسافة. توضيح :ن الرسائل باأللوان كرموز يمكن االعتماث عليها من خالل سلسلة من 

الُرُسل.

6. يقول المعلم ما يلي: في رأيك، هل كانت هذه وسيلة سهلة أم صعبة لتوصيل رسالة عن ُبعد؟ ما التحديات التي تتخيلون أنها 
قد تنتج عن محاولة التواصل باإلشارة باستخدام األلوان؟

يقوم المعلم بما يلي: تشجيع التالميذ على مناقشة سلبياث استخدام النار لالدخان للتعبير عن رسائل. تشجيع التالميذ على التاكير في 
:ن التعبير عن رسائل :كثر تعقيًدا قد يكون صعًبا، إن لم يذكرلا ذلك، يطرح :سئلة مثلأ "كيف ستعبر عن رسائل :طول باستخدام النار :ل 
الدخان؟" حد التالميذ على تقديم تغذية راجعة ألعضاء المجموعة لتقييم التواصل بالرسائل عبر الغرفة. هل استخدم كل منهم ناس اللون؟ 

هل تم رفع رموز األلوان بحيد يمكن رؤيتها بسهوله؟

يقوم التالميذ بما يلي: مناقشة تجربة التعلم.

يقول المعلم ما يلي: بينما تتغيرالوسائل التكنولوجية وتتطور، يخترع اإلنسان وسائل جديدة للتواصل. تسمح هذه الطرق 
الجديدة بالتواصل بكلمات وجمل أطول. لنقرأ المزيد في كتاب التلميذ.

7. يقوم المعلم بما يلي: جعل التالميذ يقر:لن الاقرة تحت عنوان "التواصل باستخدام التليغراف" كل على حدة :ل مع زميل.

يقول المعلم ما يلي: لنتعرف أكثر شفرة مورس وكيفية استخدامها. تستخدم شفرة مورس األصوات لذا نستخدم كلمة "نقر" 
للتعبير عن النص. سنصل فيما بعد إلى إصدار أصوات للتعبير عن الحروف، ولكن لننظر أواًل إلى طريقة كتابة رمز يعبر عن كل 
حرف من الحروف األبجدية. فالنقطة تعني نقرة قصيرة والَشرَطة تعني نقرة طويلة. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "شفرة 

مورس".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: دقق النظر في شفرة مورس، ثم فك شفرة الكلمات.

يقول المعلم ما يلي: تدربوا على فك شفرة الكلمات باستخدام شفرة مورس. عندها سنستطيع إرسال رسائلنا إلى زمالئنا 
باستخدام شفرة مورس.

يقوم التالميذ بما يلي: فك شارة كلماث بسيطة باستخدام شارة مورس.

يقوم المعلم بما يلي: ثعم التالميذ :ثناء فك شارة الكلماث. تمثيل فك شارة الكلمة األللى مع التالميذ كاصل بالكامل إذا لزم األمر 
لتوضيح كياية مطابقة نمط من النقاط لالُشَرط بحرف معين. عند انتهاء التالميذ، راجع الكلماث للتأكد من فهم التالميذ لكياية فك الشارة.

يقول المعلم ما يلي: شفرة مورس هي نمط من النقاط والُشَرط. ما األنماط التي ترونها في الشفرة؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء :ل اختيار متطوعين لتحديد األنماط التي يمكنهم رؤيتها.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

8. يقول المعلم ما يلي: قمتم بعمل رائع في قراءة الشفرة الجديدة. لنَر إن كنا نستطيع استخدامها كما يجب باألصوات. يمكننا 
نقر الشفرة على المنضدة. للتعبير عن النقاط، انقر بإصبعك بسرعة. للتعبير عن الُشَرط، اضرب بيدك بالكامل بخفة على 

المنضدة. يمكننا التعبير عن إجابة بسيطة من نعم أو ال بضرب شفرة الحرف األول لكل من هاتين الكلمتين.

يقوم المعلم بما يلي: تمثيل ضرب شارة الحرف األلل لكلمة نعم لكلمة ال، لالتدرب على ضرب الشارة كاصل بالكامل.

يقول المعلم ما يلي: ليلتفت كل منكم إلى زميل مجاور ولتتدربوا على طرح أسئلة ُيجاب عنها بـ "نعم" أو "ال". تدربوا على اإلجابة 
عن أسئلة بعضكم البعض بضرب الشفرة بكلمة نعم أو ال، واستمعوا إلى النمط الذي ُيضرب لفك شفرة إجابة زميلكم.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ متطوع للقيام بـ تمثيل كياية طرح سؤال لاإلجابة عنه باستخدام شارة مورس. تشجيع التالميذ على 
طرح :سئلة على بعضهم البعض ُيجاب عنها بكلمة لاحدة لرؤية ما إذا كانوا يستطيعون ترجمة النقاط لالحرلف إلى رسائل :كثر تعقيًدا إذا 

كان الوقت يسمح بذلك.

يقول المعلم ما يلي: كيف تحل شفرة مورس بعض مشكالت اإلشارة باستخدام الدخان والتي تحدثنا عنها من قبل؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم مثل إنها تصلح لرسائل :كثر تعقيًدا.

يقول المعلم ما يلي: ما السلبيات التي ال نزال نواجهها عند التواصل باستخدام شفرة مورس؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  9. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.
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دقق النظر في شلرة مارس، ثم فك شلرة الكلمات. 

مورس شفرة 

هل تستطيع كتابة اسمك بشفرة مورس؟
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يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا اليوم كيف كانوا يرسلون الرسائل عبر المسافات في الماضي البعيد. فكروا لدقيقة في مدى تحسن 
قدرتنا على التواصل اليوم باستخدام التكنولوجيا. التفتوا وشاركوا ما تفكرون فيه مع زميل مجاور.
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نظرة عامة الدرس 4

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا باألمس كيف كانوا يرسلون الرسائل في الماضي البعيد قبل أن نحصل على التكنولوجيا المتوفرة 
لدينا اليوم. لنقم بـ المشاركة السريعة لنصف مدى تحسن قدرتنا على التواصل بفضل التكنولوجيا الحديثة.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لبدء المشاركة السريعة. يجب :ن يكون التالميذ قاثرين على تحديد التحسيناث، مثل سرعة التواصل، 
لسهولة التواصل، لطول الرسالة المرسلة، لتعقيدها.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد التحسيناث التي :ثخلتها التكنولوجيا على لسائل التواصل.

2. يقول المعلم ما يلي: سنتعّرَف اليوم على المزيد عن أجهزة الكمبيوتر كوسيلة تكنولوجية للتواصل. وعلى وجه التحديد، 
سنكتشف كيفية التواصل إلخبار جهاز الكمبيوتر بما يجب عليه فعله. فعندما يبرمج األشخاص أجهزة الكمبيوتر أو يدخلون 

إليها تعليمات، يجب أن يعبروا عن كيفية تنفيذ مهمة بخطوات معينة محددة. لُنجرب المرور بإدخال تعليمات إلى جهاز كمبيوتر. 
لنتحدث كما يتحدث اإلنسان أواًل. سأقف عند الباب. من منكم يستطيع تحديد االتجاه من الفصل لـ ]اختر مكاًنا به عقبة واحدة 

على األقل[?

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد االتجاهاث لمعرفة المسار الذي سيتنقلون فيه في :نحاء الاصل.

يقوم المعلم بما يلي: الوقوف عند باب الاصل. اتباع االتجاه الذي حدثه التالميذ مستخدًما الحدس البشري في فهم العباراث الغامضة 
:ل المعقدة. في الجولة التالية من النشاط، سيصبح التالميذ قاثرين على مالحظة :ن ترتيب رموز :جهزة الكمبيوتر ترتيًبا صحيًحا يؤثي إلى 

قيامه بوظائاه بصورة جيدة.

ب نفس التحدي، ولكن سأقوم بدور جهاز الكمبيوتر هذه المرة. ال تنسوا أن أجهزة  يقول المعلم ما يلي: واآلن، دعونا نجّرِ
الكمبيوتر ُمصممة لتتبع تعليمات مفّصلة خطوة بخطوة أثناء القيام بأي عمل. من منكم يستطيع إرشادي لـ ]اختر نفس الموقع 

أو موقًعا مختلًفا على الجانب اآلخر من الفصل[?

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تالميذ للتطوع إلعطاء االتجاهاث لاتباعها اتباًعا سليًما. :ثناء قيام التالميذ بإعطاء المعلم االتجاهاث، عليه 
اتباع ما يقوله التالميذ اتباًعا صحيًحا. على سبيل المثال، إذا :رشدك التالميذ إلى السير إلى األمام، فعليك متابعة السير إلى األمام ثلن 

توقف. لإذا :خبرك التالميذ بالسير ثم التوقف، فعليك :خذ خطوة لاحدة ثم التوقف.

يقوم التالميذ بما يلي: إعطاء االتجاهاث مرة :خرى.

لة؟ يقول المعلم ما يلي: لم تسر تلك االتجاهات بنجاح. في رأيكم، ما الخطأ الذي وقع؟ من يستطيع إعطائي اتجاهات معّدَ

تعلّم )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
تعلُّم الماهوم األساسي الستخدام الرموز لتصميم   

برنامج كمبيوتر.
لصف كياية استخدام األنماط في رموز الكمبيوتر.  

الترميز  
الوظياة  

ماثة الصقة  
مقص  
:قالم رصاص  
كتاب التلميذ  

التعلّم األساسيةنواتج  المارثاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتعرف

حل المشكالثأ
تحليل عناصر المشكلة.  
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يقوم المعلم بما يلي: متابعة السير تبًعا التجاهاث التالميذ حتى يشعرلا بضرلرة تقديم اتجاهاث ماّصلة، مثل "خذ خمس خطواث 
إلى األمام، ثم توقف، ل لاستدر يميًنا. لبعد ذلك، خذ خطوتين إلى األمام". جعل التالميذ يقدمون االتجاهاث ليتنّقل المعلم حول الطالالث 
لالعقباث األخرى الموجوثة في الاصل. لتوسيع نطاق هذا النشاط، بإمكان التالميذ العمل في مجموعاث صغيرة :ل في مجموعاث ثنائية 
لة للتنقل من موقع إلى موقع آخر. إذا لاجه التالميذ :ي صعوباث، يقدم لهم المعلم مااتيح مثل  لالتمرن على إعطاء اتجاهاث شاهية ماّصَ

":فهم معنى الكلماثأ سر، لتوقف، لاستدر.

3. يقول المعلم ما يلي: شكًرا لكم على تزويدي باتجاهات مفّصلة للتنقل في أنحاء الفصل. كنت أتظاهر بأنني جهاز كمبيوتر. 
يحتاج جهاز الكمبيوتر في كل مرة يؤدي فيها إحدى وظائفه إلى اتباع التعليمات خطوة بخطوة لمعرفة ما يقوم به. والوظيفة 
عبارة عن مهمة أو روتين يحتاج جهاز الكمبيوتر إلى القيام به. ويطلق على الخطوات التي يتبعها جهاز الكمبيوتر أثناء القيام 

بإحدى المهن اسم "رمز". إذا كنتم ترغبون في االستمتاع بلعب لعبة ما على جهاز الكمبيوتر، فهناك شخص ما قد كتب رمًزا لتلك 
اللعبة. وفي كل مرة يتحرك فيها حرف على جهاز الكمبيوتر، هناك رمز ُيكتب ليساعد هذا الحرف على القيام بالفعل المخصص 

له.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ لمقصاث لماثة الصقة على التالميذ.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "الرموز". واآلن ما الذي ُتالحظونه أعلى الصفحة؟

يقوم التالميذ بما يلي: فحص الصاحة )الموضح عليها كلب(.

يقول المعلم ما يلي: هدفكم هنا هو إيصال هذا الكلب إلى بيته، باستخدام االتجاهات التي ترغبون في إعطائها لجهاز 
الكمبيوتر. وأنتم بحاجة إلى كتابة رمز أو مجموعة من االتجاهات ليفهمها جهاز الكمبيوتر، ثم عاينوا المسار الذي تعتقدون أن 

على الكلب اتخاذه. ما العقبات التي يجب على الكلب تجنبها؟ التفتوا إلى زميل مجاور وناقشوا معه األفكار.

يقوم التالميذ بما يلي: فحص الصاحة لتحديد المسار الذي سيتنّقل فيه الكلب.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: ُقص بطاقات االتجاهات ثم ألصقها لكتابة رمز يتتبعه الكلب للوصل إلى بيته.

يقول المعلم ما يلي: قد تبدأون بقطع بطاقات االتجاهات وإعادة ترتيبها مرة أخرى وفًقا للترتيب الذي تفضلونه. اتركوا 
البطاقات دون لصق. بمجرد انتهائكم من كتابة رموزكم، اعملوا مع زمالئكم لعمل اختبار لالتجاهات.

يقوم التالميذ بما يلي: قطع بطاقاث االتجاهاث لترتيبها ترتيًبا صحيًحا لفًقا للمسار الذي سيتجه فيه الكلب للوصول إلى بيته 
متجنًبا العقباث الموجوثة في طريقه. التحقق من اإلجاباث مع تلميذ آخر للتأكد من صحة االتجاهاث.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في :نحاء الاصل لتقديم المساعدة لسؤال التالميذ للتأمل فيما ياعلونه بشكل فرثي. يطلب المعلم من 
التالميذ تبديل الرموز التي كتبوها مع زميل آخر بمجرث انتهائهم من كتابتها، ليقوم بعدها هذا الزميل بتحريك الكلب )يمكن للتالميذ قطع 

صورة الكلب :ل تحديد هذا المسار( طبًقا للرمز الذي حدثه التلميذ األلل إذا نجح مسار االتجاهاث. :ما إذا لم ينجح األمر، فيمكن للتالميذ 
تصحيح الرموز. لبعد التأكد من صحة الرموز، بإمكان التالميذ لصقها في الصاحة.

يقول المعلم ما يلي: إذا عثرتم على أي أخطاء أثناء المراجعة، فعليكم محاولة تصليح الرمز. ُيعد حل المشكالت مهارة مهمة 
ا.  للغاية عند كتابة رموز أي برنامج من برامج الكمبيوتر. لربما يخفق البرنامج في التشغيل في أول مرة، وهذا يعد شيًئا طبيعّيً
ومثلما تفعلون عند إكمال مشروع تصميم هندسي، نجري اختباًرا ونعيد تصميمه. بمجرد انتهائكم من فحص الرمز مع زميل 

آخر والتأكد من صالحيته، يمكنكم لصقه على الصفحة.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتهاء من ترتيب بطاقاث التعليماث من خالل قيام الزميل اآلخر باختبار الرمز، ثم لصق القطع على 
الصاحة.

ملحوظة للمعلمأ في هذه الجولة من التعليقاث، ُينمي التالميذ مهارة التاكير الحاسوبي لتحسين األثلاث :ل ما ُيعرف بصورة غير رسمية بـ 
"تصحيح األخطاء". ليتضمن تصحيح األخطاء تحديد المشكالث التي تقع :ثناء كتابة الرموز لإيجاث حلول لها. اطلب من التالميذ التاكير 

في :كثر من رمز صحيح :ل عرض رمز خاطئ عليهم لالدخول في تحٍد معهم إليجاث الخطأ لتصحيحه في الرمز، لتوسيع نطاق تجربة 
التعلّم.

4. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل في كتابة أحد الرموز حتى يستطيع الكلب الذهاب إلى بيته. لنشارك رموزنا مع بقية 
التالميذ في الفصل. بينما تستمعون إلى زمالئكم وهم يشاركون برموزهم، لنَر ما إذا كنتم تستطيعون تحديد أي أنماط مكررة في 

هذا الرمز. على سبيل المثال، هل سمعتم اتجاًها واحًدا مكرًرا عدة مرات في الصف؟ أو مجموعة من االتجاهات المكررة؟

ز هذا الحوار على االستعانة بمهارة التاكير الحاسوبي في تحديد األنماط لتنمية األفكار المجرثة. ُيسأل التالميذ  ملحوظة للمعلمأ يرّكِ
للتعرف على النمط المكرر لتصور كيف يمكن تبسيطه من خالل ثمج الخطواث :ل ابتكار قسم متكرر من الرمز. الدخول في تحٍد مع 

التالميذ إليجاث طريقة لكتابة الرمز حتى يتحرك الكلب من خالل الشبكة باستخدام :قسام متعدثة للرمز. على سبيل المثال، هل يستطيع 
الكلب السير لثالث خطواث لاالستدارة، ثم السير لثالث خطواث :خرى ثم االستدارة مجدًثا؟ هل يستطيع الكلب السير لاالستدارة بشكل 

مكرر :ثناء التحرك في الشبكة؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لمشاركة رموزهم. لجعل كل التالميذ يشتركون في النشاط، يطلب المعلم 
منهم تحريك الكلب ):ل ممحاة قلم رصاص( على الصاحة لفًقا لالتجاهاث التي يسمعونها.

الدرس

4
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ُقص بطاقات االتجاهات ثم للصقها لكتابة رمز يتتبعه الكلب للادال إلى بيته. 

الرموز 

حل المشكالت
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يقول المعلم ما يلي: من منكم سمع شيًئا مكرًرا؟ ومن سمع أحد األنماط؟

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد :حد األنماط في الرموز التي شاركوها بصوث عاٍل.

5. يقول المعلم ما يلي: قد تكون هناك اتجاهات مكررة في بعض األحيان عندما يكتب األشخاص الرمز. أثناء الترميز، يمكن 
وضع مجموعة من االتجاهات مًعا وُيطلب من جهاز الكمبيوتر تكرار هذه الخطوات لعدد معين من المرات أو االستمرار في 

تكرار هذه الخطوات حتى يحدث شيء آخر. الحظت أثناء كتابة الرموز أننا طلبنا من الكلب السير إلى األمام عدة مرات في أحد 
الصفوف. وبداًل من لصق سهم السير أربع مرات، يمكننا استخدام أمر مكرر وإعالم الكلب بعدد مرات تكرار السير. ألقوا نظرة على 

الرمز الخاص بكم، ثم حددوا األماكن التي يمكنكم فيها استخدام األمر المكرر لجعل الرمز الخاص بكم أقصر.

يقوم التالميذ بما يلي: تحديد األنماط المكررة في الرموز الخاصة بهم.

يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتابكم على صفحة "رمز جديد".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدم األمر المتكرر لكتابة رمز أقصر لشفرتك.

يقوم التالميذ بما يلي: القطع لاللصق باستخدام األمر المكرر لكتابة النسخة األقصر من الرموز الخاصة بهم.

ملحوظة للمعلمأ إذا كان الوقت يسمح لك بالوصول إلى :جهزة الكمبيوتر :ل :جهزة الكمبيوتر اللوحية، فاستخدم المصاثر المتاحة عبر 
اإلنترنت لتزليد التالميذ بارصة ممارسة الترميز على مواقع إلكترلنية سهلة االستخدام لهم.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تعلمنا اليوم عن طريقة تشغيل جهاز الكمبيوتر إلحدى المهن عن طريق استخدام الرمز الخاص بتلك 
المهنة. فالرموز هي الطريقة التي تتيح لنا إرسال بريد إلكتروني واالستمتاع باأللعاب والدردشة عبر الفيديو وإرسال الرسائل 

على الكمبيوتر. التفتوا وشاركوا الرمز الجديد الذي كتبتموه مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة الرموز الجديدة لالمحّسنة.

209الصف الثاني االبتدائي
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نظرة عامة الدرس 5

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: ما أدوات التواصل التي تناقشنا عنها حتى اآلن؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عّدة تالميذ للمشاركة.

ملحوظة للمعلمأ قد يقترح التالميذ الهواتف، لالهواتف المحمولة، لالدخان، لالصوث، لشارة مورس.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

2.يقول المعلم ما يلي: تحدثنا كذلك عن األنماط والكيفية التي يساعد بها الترميز في إرسال الرسائل. هل تتذكرون عندما كنا 
نقرأ ونستكشف عن إرسال اإلشارات باستخدام الدخان؟ حيث يتم استخدام األنماط أثناء إرسال اإلشارات باستخدام الدخان. ما 
األشياء التي قد تتداخل، أو قد تدخل في طريق إشارة الدخان التي تصل إلى مستلم الرسالة؟ لنبدء بـ المشاركة السريعة لبعض 

من األفكار.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لبدء المشاركة السريعة.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة السريعة لألفكار.

تعلّم )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
لصف طرق للتواصل باستخدام الضوء.  
اكتشاف كياية حجب الضوء :ل نااذه عبر المواث   

المختلاة.

يجمع المعلم المصابيح اليدلية قبل بداية هذا الدرس. قد ُيحضر التالميذ مصباًحا يدلّيًا من المنزل. في حالة لم تتوفر 
كمية كافية من المصابيح اليدلية ليستخدمها التالميذ :ثناء العمل في مجموعاث، يعّدل المعلم خطواث سير الدرس 

ليستخدم العرلض التقديمية عوًضا عن إجراء التالميذ للاحص :ل التجربة بتوجيه ضوء شمعة :ل فانوس.
رسم مخطط من ثالثة :عمدة، يحمل عنوان "الضوء". لبالنسبة إلى عنوان كل عموث من األعمدة، يرسم المعلم ):ل 
يستخدم صوًرا مطبوعة من جهاز الكمبيوتر( نافذة، لصخرة، لمرآة. للتحقق من الضوء، سيستايد التالميذ من 

اختبار :شياء معينة، مثل المرآة الصغيرة، :ل النظاراث الطبية ):ل النظاراث الشمسية(، لقطع من لرق األلومنيوم، 
لاألغطية البالستيكية، لالورق المشمع، باإلضافة إلى األشياء الشائعة الموجوثة في الاصل.

الحجب  
التدّخل  
خصائص  
ينعكس  

مصابيح يدلية  
صور إلشارة المرلر  
مرآة صغيرة، لنظاراث طبية :ل   

نظاراث شمسية، لقطع من لرق 
األلومنيوم، لغطاء من البالستيك، 

للرق مشمع )اختياري(
لرق مخططاث  
كتاب التلميذ  
:قالم رصاص  

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزاث 

األساسية المارثاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتكون

التواصلأ
التعبير عن الذاث.  
مهاراث القراءة، لالكتابة، لالتواصل   

غير اللاظي.

تعلَّم لتعرف

اإلبداعأ
ترتيب األجزاء لتكوين مجموعة جديدة   

:ل فريدة من نوعها.
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يقول المعلم ما يلي: سمعت منكم بعض األفكار الرائعة، مثل الطقس أو المسافة التي على الرسالة قطعها لتصل إلى المستلم. 
وقد يتداخل كل من هذين األمرين مع إرسال رسالة دخان. ما أبعد مسافة أرسلتم عبرها إحدى الرسائل؟ شاركوا أفكاركم مع زميل 

مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة موقع :بعد مكان :رسلوا إليه الرسائل.

يقول المعلم ما يلي: لربما استخدمتم هاتًفا محمواًل أو محادثة عبر الفيديو إلرسال رسالة ما، ولربما أرسلتم رسالة إلى أحدهم 
في مكان بعيد. لقد تعلمنا عن العديد من الطرق المختلفة للتواصل. يا ُترى هل بإمكاننا استخدام الضوء للتواصل مع شخص 

ما؟ ناقشوا أفكاركم مع زميل مجاور ثم سأستخدم عصّي األسماء الختيار تالميذ ليشاركوا أفكارهم.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكار عن كياية إرسال الرسائل باستخدام الضوء.

3. يقول المعلم ما يلي: لديكم بعض األفكار الجيدة. دعونا نفكر في إرسال رسالة بسيطة إلى أحدهم باستخدام الضوء. 
فلنفترض أنكم تريدون قول نعم أو ال باستخدام الضوء. لنَر ما يمكنك فعله، دعونا نستخدم استراتيجية التفكير ومشاركة زميل.

يقوم التالميذ بما يلي: التاكير بمارثهم ثم المشاركة مع زميل مجاور، ل:خيًرا المشاركة مع الاصل.

يقول المعلم ما يلي: سمعت منكم أفكاًرا رائعة. واآلن دعونا نتخيل أننا نحاول التواصل مع شخص ما في الظالم باستخدام 
مصباح يدوي. ما هو الرمز الذي يمكن أن نستخدمه لقول "نعم" أو "ال"

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تلميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة طرق الستخدام مصباح يدلي إلرسال رسالة نعم :ل ال، مثل تشغيله مرة لاحدة لإلجابة بـ 
"نعم" لمرتين لإلجابة بـ "ال".

ملحوظة للمعلمأ تقبل كل اإلجاباث، :تح المجال إلجراء محاثثة عن مدى نجاح كل طريقة. على سبيل المثال، إذا اقترح التلميذ استخدام 
"إيقاف/عدم تشغيل الضوء" لإلجابة بـ "ال" لتشغيل الضوء لإلجابة بـ "نعم"، فاسأل التالميذ عن كياية معرفة الارق بين الشخص المرسل 

للرسالة الذي نسي السؤال :ل لم ياهمه، :ل لم يعرف اإلجابة )لغيرها من المواقف التي يظل فيها المصباح  اليدلي مضيًئا(، لاإلجابة 
المقصوثة. قد يكون الرمز األفضل هو إضاءة المصباح اليدلي مرة لاحدة لإلجابة بـ "ال" لمرتين لإلجابة بـ "نعم".

4. يقوم المعلم بما يلي: اإلمساك بصورة إلشارة المرلر.

يقول المعلم ما يلي: ارفعوا أيديكم إذا كنتم تعرفون هذه الصورة.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي إذا استطاعوا معرفة الصورة.

يقول المعلم ما يلي: هذه طريقة أخرى يمكننا من خاللها التواصل باستخدام الضوء. ويطلق عليها اسم إشارة المرور.إلى ما 
ترمز األلوان

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار تالميذ لوصف ما تعبر عنه :لوان إشاراث المرلر.

يقوم التالميذ بما يلي: توضيح اللون األحمر معناه التوقف، لاللون األخضر معناه االنطالق، لاللون األصار معناه تهدئة 
السرعة.

يقول المعلم ما يلي: فمثلما تستخدم أجهزة الكمبيوتر األنماط إلرسال الرسائل، تستخدم إشارات المرور أنماًطا مخصصة من 
األلوان هدفها توصيل الرسالة بسرعة.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالميذ.

5.يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "رسالة سرية عبر المصباح اليدوي". وفي صفوفكم، اكتبوا رسالة سرية 
باستخدام نمط إضاءة، ثم فكروا في تعليمات بسيطة يمكن التواصل بها، على سبيل المثال: األمر بالقفز بقدم واحدة أو التلويح 

باأليدي. وبعد ذلك، اكتبوا رمًزا أو نمًطا لإلضاءة من أجل الرسالة. على سبيل المثال، تشغيل المصباح اليدوي وإيقاف تشغيله 
مرة واحدة يعني القفز على قدم واحدة، أما تشغيل المصباح اليدوي وإيقاف تشغيله مرتين فيعني التلويح بيديك.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: أكمل العبارتين لنقل رسالة سرية عبر المصباح اليدوي.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا البتكار رسالة سرية باستخدام المصباح اليدلي.

يقول المعلم ما يلي: عندما أنادي على صفكم، فعليكم النهوض لعرض رسالتكم السرية على الفصل بأكمله. سأعطي المصباح 
اليدوي ألحدكم. أما باقي التالميذ، فسيقومون بتمثيل مضمون الرسالة. هل تتذكرون كيفية فك شفرة رسالة مكتوبة بشفرة 

مورس؟ اآلن سنفك شفرة الرسائل التي استخدمنا فيها الضوء.

ملحوظة للمعلمأ تأكد من لقوف التالميذ في المكان الصحيح؛ كي يستطيع باقي تالميذ الاصل رؤية ضوء المصباح اليدلي :ثناء تشغيله :ل 
إيقافه عند تمثيل التالميذ لمضمون الرسالة.

الدرس
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لكمأ العبارتين لنقأ رسالة سرية عبر المصباح اليداي.

.

.

إطفاء ضوء المصباح اليدوي وتشغيله

إطفاء ضوء المصباح اليدوي وتشغيله

رسالة سرية عبر المصباح اليدوي

يعني

يعني

مرات

مرات

اإلبداع
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األنماط لالرسائل مع زمالئهم.

6. يقول المعلم ما يلي: أحسنتم عماًل. استخدمنا الضوء في نقل رسائل بسيطة. يا ُترى هل نستطيع استخدام المصباح اليدوي 
في نقل رسائل أكثر تعقيًدا وإيصالها؟ لنستكشف هذا، دعونا نتعلم المزيد عن خصائص الضوء.

يقوم المعلم بما يلي: عرض لرقة المخططاث بعنوان "الضوء" للتالميذ. تحديد ثالثة :شياء على المخطط )نافذة، صخرة، مرآة(.

يقول المعلم ما يلي: تخيلوا أن معي مصباًحا يدوًيا. يتفاعل الضوء مع بعض األشياء بمختلف الطرق. فماذا سيحدث إذا وّجهت 
المصباح اليدوي ناحية تلك األشياء؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

              يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يمر الضوء عبر بعض المواد. فكروا في نوافذ الفصل أو نوافذ منازلكم. يعبر الضوء المتسلل النافذة ليصل 
إلى داخل الفصل أو المنزل. وإذا لم يتسلل الضوء عبر الشيء، فحينها نقول إن الضوء محجوب. كرروا الكلمة وأنا أكتبها.

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كلمة "حجب" :سال صورة الصخرة.

يقول المعلم ما يلي: إذا ارتد الضوء أو انعكس، فإننا نطلق عليه اسم "منعكس". ليردد الجميع كلمة "منعكس".

يقوم المعلم بما يلي: كتابة كلمة "منعكس" :سال صورة المرآة.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نستكشف مدى اختالف المواد التي تتفاعل مع الضوء وتغّيره.

يقوم المعلم بما يلي: إعطاء كل صف مصباًحا يدلًيا.

ه التالميذ إلى عدم  ملحوظة للمعلمأ هناك بديل الستخدام المصابيح اليدلية، لهو تجهيز مصباح )مصابيح( من ثلن :غطية بإضاءة عالية. َنّبِ
ل التجربة إذا كانت هناك :ي عوائق تخص المواث :ل المساحة، للكن على التالميذ استكشاف ذلك  لمس المصباح عندما تزثاث حرارته. سّهِ

بمارثهم.

7.يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على الصفحة "خصائص الضوء"، وستعملون مع تالميذ الصف الذي تجلسون فيه 
إلكمال هذه الصفحة. ابحثوا في أرجاء الفصل للعثور على األشياء التي تسمح بمرور الضوء من خاللها، أو تحجبه، أو تعكسه، أو 

ترده.

ملحوظة للمعلمأ يمكنك لضع :شياء عديدة في :رجاء الاصل، على سبيل المثالأ مرآة صغيرة، لنظاراث طبية ):ل نظاراث شمسية(، لقطع 
من لرق األلومنيوم، لالورق المشمع، لكذلك عليك :ن تسمح للتالميذ بالتعرف على األشياء الشائعة الموجوثة في الاصل.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اختبر تفاعل األشياء الموجودة في الفصل مع الضوء، ثم اكتب النتائج التي توصلت إليها.

يقوم التالميذ بما يلي: استكشاف كياية تااعل األشياء الموجوثة في الاصل مع الضوء.

يقول المعلم ما يلي: انظروا إلى مخططكم. عندما أنادي على صفكم، عليكم أن تذكروا لي أسماء األشياء التي عثرتم عليها 
والتي تسمح بمرور الضوء واألخرى التي تحجبه، أو تعكسه، أو ترده، وسأقوم بتدوين اإلجابات في المخطط.

يقوم المعلم بما يلي: النداء على كل صف لمشاركة األشياء التي عثرلا عليها. تدلين اإلجاباث في مخطط الاصل. إذا لم يتوافق التالميذ، 
فحينها يتيح المعلم لقًتا لمناقشة األمر حتى الوصول إلى توافق في اآلراء.

ملحوظة للمعلمأ كن على ثراية بالماهوم الخاطئ الذي مااثه :ن األجسام الالمعة فقط هي من تعكس الضوء، لاألشياء المنطائة تعكس 
ضوًءا :قل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األشياء التي عثرلا عليها مع زمالئهم، لثعم :سباب اختيارهم لوضع األشياء في عموث معين.

يقول المعلم ما يلي: ماذا تالحظون بشأن األشياء التي ورد ذكرها في كل عمود؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عّدة تالميذ لمشاركة األفكار. مناقشة الماهوم الخاطئ السابق ذكره :عاله.

8.يقول المعلم ما يلي: في أسفل الصفحة، اكتبوا تعريًفا لكلمتي "حجب "و"انعكاس" حسب فهمكم.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة تعريااث للكلماث الجديدة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  9. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

التواصل
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شيئان يسمحان بنفاذ الضوء 

شيئان يحجبان الضوء

يعكسان أو يغيران اتجاه الضوء 

و

و

و

.

.

.

اختبر تلاعأ األشياء الماجاصة في اللصأ مع الضاء، ثم اكتب النتائج التي تادلت إليها

الضوء خصائص 

كلمة حجب تعني

كلمة انعكاس تعني



الاصل الثالدأ :ثلاث التواصل 237

يقول المعلم ما يلي: إلى أي مدى يساعدكم ما تعلمتموه اليوم في التواصل باستخدام الضوء؟ سأنادي على كل تلميذ منكم 
لشرح إجاباته. لنبدأ المشاركة السريعة.

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لبدء المشاركة السريعة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.
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نظرة عامة الدرس 6

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: استكشفنا باألمس مهارة التواصل باستخدام الضوء. واكتشفنا أن إشارات المرور وسيلة مهمة للتواصل 
باستخدام الضوء. هل رأيتم منارة حقيقية أو صورة لها من قبل؟ ارفعوا اإلبهام إلى أعلى إذا رأيتم واحدًة من قبل.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع اإلبهام إلى أعلى لإلجابة.

2.يقول المعلم ما يلي: غالًبا ما تقع المنارة بالقرب من السواحل. وهي مبنى طويل مثبت عليه مصدر ضوئي متوهج يتحرك 
ا. في رأيكم، كيف يساعد مصدر الضوء الموجود في المنارة على التواصل؟ دائرّيً

يقوم المعلم بما يلي: عرض صورة لمنارة على التالميذ. استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة :ل :ربعة تالميذ لإلجابة. السماح للتالميذ 
بمشاركة :فكارهم، ثم التأكيد على :ن الضوء المنبعد في المنارة يحذر البحارة من :نهم على مقربة من اليابسة :ل شرح ذلك.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نتعلم المزيد عن انتقال الضوء وعالقته بالمنارات.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتب التالميذ.

3.يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "انتقال الضوء".

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: استخدم قلًما رصاًصا لرسم أسهم توضح االتجاه الذي تتوقع أن ينتقل إليه ضوء المصباح 
اليدوي.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم :سهم توضح االتجاهاث المتوقعة النتقال الضوء.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع مصابيح يدلية لكل مجموعة في صف.

ملحوظة للمعلمأ إذا لم تتمكن من تجميع عدث كاٍف من المصابيح اليدلية، فاشرح الدرس للتالميذ من خالل عرض تقديمي.

الدرس

6
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استخدم قلًما رداًدا لرسم لسهم تاضح االتجاه الذي تتاقع لن ينتقأ إليه ضاء المصباح 
اليداي. 

الضوء انتقال 

تعلّم )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
مالحظة كياية انتقال الضوء.  
تسجيل ما الحظوه بالرسم لالكتابة.  

تجميع المصابيح اليدلية لالمرايا قبل بداية الدرس. يمكنك :ن 
تطلب مسبًقا من :للياء األمور إحضار مرايا صغيرة قديمة. 

ل هذا الدرس ليكون عبارة  إذا لم تتوفر المصابيح اليدلية، فعّدِ
ر في العثور على مواث بديلة بعد قراءة  عن عرض تقديمي :ل فّكِ

الدرس.

صورة منارة  ينعكس  
مصابيح يدلية )مصباح لاحد في   

كل صف على األقل(
قلم رصاص  
:قالم تلوين  
مرايا  
شمع  
:عواث الكبريت  
ثالثة :قراص مضغوطة قديمة ):ل   

ثالث بطاقاث فهرسة فيها فتحة في 
المنتصف(

ستة مشابك غسيل :ل قطع من   
الصلصال

خيط بطول 40 سم  
شريط الصق  

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزاث 

األساسية المارثاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتعرف

التاكير الناقدأ
تعريف العالقاث بين األشياء  المختلاة.  
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لوا  يقول المعلم ما يلي: فلتطابق كل مجموعة في الصف  موضع مصباحها اليدوي بالمصباح اليدوي الظاهر في الصفحة. شّغِ
المصباح اليدوي واستخدموا قلم تلوين لرسم أسهم ُتظهر مسار الضوء.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم :سهم تظهر المسار الحقيقي للضوء باستخدام :قالم التلوين.

يقول المعلم ما يلي: ال بأس إذا لم يطابق توقعكم المسار الفعلي.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في :رجاء الاصل لمساعدة مجموعاث الصاوف عند الضرلرة.

4.يقول المعلم ما يلي: الحظنا وسجلنا في الصفحة األولى كيفية انتقال الضوء عندما نوّجهه مباشرة إلى مختلف األشياء. أما 
اآلن فدعونا نستكشف ما يحدث في موقف آخر. انتقلوا إلى صفحة "انعكاس الضوء". بينما تبحثون عن الصفحة، ارفعوا أيديكم 

إذا نظرتم إلى المرآة صباح اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: فيَم ُتستخدم المرآة؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة :ل :ربعة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع المرايا

يقول المعلم ما يلي: امسكوا المرايا بعناية حتى ال تقع أو تنكسر. دعونا نكشف ماذا يحدث عندما نسلط ضوء المصباح اليدوي 
على مرآة؟ أواًل، سّلطوا ضوء المصباح اليدوي مباشرة على المرآة وهي في وضع رأسي على المنضدة. ما مسار الضوء؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة المالحظاث.

يقول المعلم ما يلي: واآلن، غيروا زاوية المرآة. ماذا يحدث؟ جربوا وضعيتين مختلفتين للمرآة أو المصباح اليدوي.

يقرأ المعلم بصوٍت عاٍل: ارسم مخططات تعرض ما تريد استكشافه واكتب جملة تشرح ما اكتشفته.

يقوم التالميذ بما يلي: استكشاف مسار الضوء باستخدام مصباح يدلي لمرايا.

يقوم المعلم بما يلي: لقت للتالميذ ليستكشاوا، ليرسموا، ليستخلصوا االستنتاجاث. تشجيع التالميذ على التعالن مع زمالئهم. لتوسيع 
نطاق تجربة التعلّم، يقترح المعلم على التالميذ تجربة الدمج بين :كثر من مرآة لتغيير مسار الضوء. التجول في :رجاء الاصل :ثناء 

استكشاف التالميذ لتشجيعهم على تسجيل النتائج التي توصلوا إليها.

يقول المعلم ما يلي: بناًء على مالحظاتكم، ما الذي يمكنكم استنتاجه عن مسار الضوء؟ لنبدأـ المشاركة السريعة لمشاركة 
األفكار.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة االستنتاجاث عن كياية انتقال الضوء.

يقوم المعلم بما يلي: تجميع المصابيح اليدلية لالمرايا.

يقول المعلم ما يلي: أحسنتم. سمعت بعض االستنتاجات الجيدة. كم تلميًذا منكم رسم خطوًطا مستقيمة؟ ارفعوا أيديكم. وكم 
تلميًذا رسم خطوًطا منحنية؟ ارفعوا أيديكم.

يقوم التالميذ بما يلي: رفع األيدي لإلجابة.

ل الجزء  5. ملحوظة للمعلمأ إذا لم تكن قاثًرا على تجميع المواث :ل كنت ال تملك لقًتا كافًيا لعرض الدرس في الاصل عرًضا تقديمًيا، فعّدِ
الوارث :ثناه ليصبح مناقشة تدلر حول صاحة "انتقال الضوء" الوارثة في كتاب التلميذ. تعرض الصور مخطًطا للعرض التقديمي.

يقول المعلم ما يلي: في العلوم، ال بد أن نولي التفاصيل اهتماًما كبيًرا. ينتقل شعاع الضوء الخارج من المصباح في خط 
مستقيم. ولذا، يجب أن تكون الخطوط التي رسمتموها لتسجيل مالحظاتكم خطوًطا مستقيمة. يمكنكم القول إن شعاع الضوء 

الذي نراه ينتقل في خط مستقيم.

يقول المعلم ما يلي: دعونا نلقي نظرة على العرض التقديمي من أجل دعم هذه الحقيقة.

يقوم المعلم بما يلي: تجهيز العرض التالي في مكان مركزي من :جل توسيع نطاق الدرس. تثبيت مشابك الغسيل لتكون بمثابة "قاعدة" 
لألقراص المضغوطة القديمة الثالثة لتكون في لضع ر:سي على الطاللة. ) يمكن استخدام قطعة من الصلصال بداًل من مشابك الغسيل 

كخيار بديل(. قم بمحاذاة األقراص المضغوطة على خط مستقيم مع الاتحاث الموجوثة في الوسط. ضع شمعة يصل ارتااعها إلى ناس 
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 ارسم مخططات تعرض ما تريد استكشافه ااكتب جملة تشرح ما اكتشلته.

الضوء انعكاس 

ضاء المصباح اليداي يتبعه بزااية معينة إلى المرآةضاء المصباح اليداي ماّجه مباشرًة ناحية المرآة

لقد تعلمت

اللصأ الثاللا لصاات التاادأ
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الحظ الصارتين باألسلأ. كيف نعرف لن الضاء ينتقأ في خط مستقيم؟

الضوء انتقال 

تعلّم )90 ثقيقة(
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ارتااع الاتحاث عند :حد طرفي الخط. :شعل الشمعة.

ملحوظة للمعلم )تنبيه(أ تأكد من خلو المنطقة التي تستخدمها من كل األلراق. ضع زجاجة ماء بالقرب منك. يمكنك استدعاء التالميذ 
ا تلو اآلخر. لمشاهدة العرض )ثلن لمس :ي شيء( صّاً

يقوم التالميذ بما يلي: مالحظة الضوء من خالل األقراص المضغوطة.

يقوم المعلم بما يلي: تسهيل إجراء مناقشة لتلخيص مالحظاث التالميذ عن العرض. جعل التالميذ يشرحون كياية انتقال :شعة الضوء 
الظاهرة في خط مستقيم. لتوسيع نطاق التاكير الناقد، يسأل المعلم التالميذ عن تصورهم عن نتائج العرض التقديمي في حالة انتقال 

الضوء في خطوط منحنية :ل خطوط غير مستقيمة.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: بدأنا اليوم بالتحدث عن المنارات. كيف ساعدتكم األمور التي تحدثنا عنها اليوم في شرح كيفية عمل 
المنارات ولماذا نستخدمها؟ شاركوا خططكم مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء الختيار عدد قليل من التالميذ لمشاركة أفكارهم مع الفصل.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء، الختيار ثالثة :ل :ربعة تالميذ للمشاركة مع الاصل.

ملحوظة للمعلمأ قد يصنع التالميذ الرلابط التاليةأ ضوء ينتقل في خط مستقيم حتى يمكن للبحارة اكتشاف مكان لجوث الصخور الخطرة 
:ل السواحل، ليمكن ألنماط الضوء المختلاة التي تدلر في المنارة إرسال إشاراث مختلاة لساينة ما، كما يمكن رؤية الضوء من مسافاث 

طويلة حيد تعمل المنارة كإشارة مرلر للبحارة.

التفكير الناقد
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نظرة عامة الدرس 7

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: اكتشفنا باألمس كيف ينتقل الضوء، وانتهينا إلى أنه ينتقل في خط مستقيم. كيف تساعد هذه الحقيقة 
الشخص الذي يقود سيارة في الليل؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدث قليل من التالميذ للمشاركة مع الاصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

2.يقول المعلم ما يلي: تعلمنا الكثير عن إمكانية التواصل باستخدام كثير من األدوات المتنوعة، وال سيما األدوات غير المتوقعة 
مثل الضوء واللون. سنكتشف اليوم أداة أخرى للتواصل. سأطرح عليكم مجموعة من األسئلة. هل تستطيعون تحديد نوع 

التواصل الذي سنرّكز عليه اليوم؟. إذا كنتم تركبون دراجة، فكيف يمكنكم تنبيه األشخاص باالبتعاد عن طريقكم؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدث قليل من التالميذ للمشاركة مع الاصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقول المعلم ما يلي: كيف يتواصل األشخاص الذين يقودون السيارات مع السائقين اآلخرين على الطريق؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدث قليل من التالميذ للمشاركة مع الاصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقول المعلم ما يلي: في رأيكم، ما نوع التواصل أو األدوات التي سنناقشها اليوم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم )الصوث؛ األثلاث التي تصدر :صواًتا(.

تعلّم )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
استكشاف طرق إلصدار :صواث باستخدام لسائل   

مختلاة.
توضيح :همية الصوث لالضوء في الحياة اليومية.  

لضع مقطع صوتي إلنذار الحريق، لصافرة الشرطة :ل سيارة 
اإلسعاف، لبوق سيارة، إما على هاتف محمول، :ل جهاز 

كمبيوتر :ل جهاز آخر. إذا كنت تعيش في منطقة عمرانية، 
فحالل :يًضا تسجيل مقطع فيديو من 15 إلى 30 ثانية عن 

استخدام األبواق في شارع مزثحم.
اجمع األشياء المصنوعة من مواث متنوعة، مثل ثباسة، لجرس، 

لمياه في كوب زجاجي، لحباث :رز لفاصولياء في زجاجاث 
مياه بالستيكية )مناصلة(، ل:شرطة مطاطية بأحجام مختلاة 

مشدلثة على غطاء العلبة.

:شياء مصنوعة من مواث متنوعة  غير اللاظي  
كتاب التلميذ  
:قالم رصاص  

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزاث 

األساسية المارثاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتعرف

التاكير الناقدأ
تعريف العالقاث بين األشياء المختلاة.  

اإلبداعأ
ترتيب األجزاء لتكوين مجموعة جديدة :ل   

فريدة من نوعها.

تعلَّم لتكون

التواصلأ
حسن االستماع.  
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يقوم المعلم بما يلي: إذا لم يخمن التالميذ األصواث :ل األثلاث التي تصدر :صواًتا، ينتقل إلى ماتاح اللغز التالي ثلن ذكر اإلجابة.

يقول المعلم ما يلي: استمعوا جيًدا بينما أشغل المقطع الصوتي. ماذا تسمعون؟ كيف تعمل المقاطع الصوتية كمثال على 
التواصل؟

يقوم المعلم بما يلي: :لاًل، تشغيل مقطع صوتي إلنذار الحريق، ثم مقطع صوتي لصافرة الشرطة :ل سيارة اإلسعاف، ل:خيًرا بوق 
السياراث.

يقوم التالميذ بما يلي: االستماع إلى األصواث لمشاركة األشياء التي الحظوها.

يقول المعلم ما يلي: سأعيد تشغيل المقطع الصوتي األخير. هل تسمعون أي نمط؟

يقوم المعلم بما يلي: إعاثة تشغيل المقطع الصوتي لبوق السياراث.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة مالحظاث عن األنماط التي سمعوها.

يقول المعلم ما يلي: هل الحظ أي منكم وجود نمط ما في طريقة استخدام األشخاص لألبواق في االزدحام المروري؟ ما بعض 
األنماط التي سمعتموها، وماذا تعني في رأيكم؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم.

يقول المعلم ما يلي: يمكننا استخدام األصوات للتواصل مثلما نفعل مع الضوء. ال شك أننا نستخدم األصوات عند الحديث إلى 
أشخاص آخرين، ولكن يمكن أيًضا ألصوات مثل األبواق أو أجهزة اإلنذار أو الصافرات، نقل رسائل مهمة مثل التحذير من حريق 

أو تحرك سيارة أمامنا. ما األصوات المهمة األخرى التي تصدر حولنا؟ لنبدأ المشاركة السريعة.

يقوم التالميذ بما يلي: بدء المشاركة السريعة لمشاركة :فكار عن األصواث التي تنقل رسائل مهمة مثل صافرة سيارة 
اإلسعاف :ل صافرة سيارة اإلطااء :ل رنين الهاتف :ل منبه :ل جرس إنذار السيارة :ل مؤقت المطبخ.

3.يقول المعلم ما يلي: سنكتشف اليوم كيفية استخدام األصوات غير اللفظية للتواصل في الفصل. وقبل أن نبدأ في التفكير 
في رموز الصوت المحتمل ورسائله، هيا نكتشف األصوات التي يمكننا إصدارها باستخدام األشياء الموجودة في الفصل. يوجد 
العديد من المواد التي يمكننا استخدامها إلصدار صوت. لتسجيل مالحظاتكم، افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "استكشاف 

األصوات من حولنا".

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لقراءة التعليماث.

يقوم التالميذ بما يلي: المتابعة :ثناء قراءة الزميل للتعليماث.

يقوم المعلم بما يلي: إخبار التالميذ ما إذا بإمكانهم التجول في :رجاء الاصل بحرية لالستكشاف :ل :ن األشياء سُتمرر من طاللة إلى 
:خرى بعناية. تذكير التالميذ بحسن معاملة األشياء لتجربتها بعناية.

ملحوظة للمعلمأ امتنع عن إعطاء :ي إرشاثاث :خرى. اجعل التالميذ يستكشاون. يمكنهم تقرير النقر على شيء ما، :ل هزه، :ل إسقاطه، :ل 
اقتالعه.

يقوم التالميذ بما يلي: تجربة األشياء لمعرفة ما إذا كانت ستصدر :ي :صواث.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في :رجاء الاصل، لمساعدة التالميذ لتشجيعهم على تسجيل مالحظاتهم عند الحاجة.

يقول المعلم ما يلي: اآلن، وبما أننا استكشفنا أشياء وأصواًتا مختلفة، هيا نستخدم ما تعلمناه. كيف يمكنكم إنشاء رسالة 
وإرسالها باستخدام الصوت؟ استخدموا استراتيجية التفكير ومشاركة زميل لتشاركوا أفكاركم.

يقوم التالميذ بما يلي: التاكير في صمت بمارثهم لالمشاركة مع زميل مجاور، ثم المشاركة مع باقي الاصل بأكمله.

4. يقول المعلم ما يلي: في مشروع "شاِرك" النهائي لهذا العام، سنقدم طريقة لنقل رسالة في الفصل باستخدام الضوء أو 
الصوت. عرفنا في الدروس السابقة أن زميلة نور الجديدة، رنا، كفيفة. هيا نتخيل أن رنا هي زميلتنا الجديدة. إننا نتجول في 

هذا الفصل كثيًرا. أتساءل هل يمكن لنمط الصوت مساعدة رنا في معرفة أنها وصلت إلى مقعدها أو مكانها على المنضدة؟ على 
سبيل المثال، هل يمكنني التصفيق ثالث مرات بسرعة إذا كانت قريبة من مقعدها؟ ثم يمكنني استخدام نمط آخر لرسالة أخرى. 

افتحوا صفحة "األنماط الصوتية".

يقوم المعلم بما يلي: اختيار تلميذ لقراءة التعليماث.

يقوم التالميذ بما يلي: المتابعة :ثناء قراءة الزميل للتعليماث.

يقول المعلم ما يلي: اعملوا مع زميل مجاور إلنشاء نمط لصوت يمكنه نقل رسالة توضح أن رنا في مكانها في الفصل أو قم 
بإنشاء رسالة أخرى تعتقد أنها ستكون مهمة لرنا.

التواصل

الدرس
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ب األشياء الماجاصة في اللصأ لتتعرف األداات الصاصرة عنها، اكتب اسم الشيء االصات الصاصر عنه، اإذا  جّرِ
لم تالحظ لي دات، فاكتب "ال يصدر داًتا" في عماص الصات.

حولنا من  األصوات  استكشاف 

الصاتالشيء

التفكير الناقد

اللصأ الثاللا لصاات التاادأ
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ا إليصال  اختر شيًئا ااحًدا لا شيئين احدص رسالتك التي تريد إيصالها، ابعدها ابتكر نمًطا داتّيً
رسالتك.

الصوتية األنماط 

الشيء أو األشياء التي استخدمناها:

الرسالة التي نريد إيصالها: 

نمط الصوت الذي ابتكرناه: 
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يقوم التالميذ بما يلي: إنشاء نمط صوث لنقل رسالة إلى رنا.

يقوم المعلم بما يلي: التجّول في :رجاء الاصل :ثناء إنشاء التالميذ ألنماط الصوث. تذكير التالميذ بالحااظ على بساطة الرمز.

يقول المعلم ما يلي: سأستخدم عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لمشاركة أنماط الصوت.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :نماط الصوث مع الاصل.

5.يقول المعلم ما يلي: أشكركم على مجهودكم الرائع اليوم. صمم اإلنسان العديد من الوسائل التكنولوجية من أجل التواصل 
باستخدام رموز الضوء والصوت. هيا نستمع إلى قصة توضح طريقة يمكن بها للضوء والصوت المساعدة في حل مشكلة 

حقيقية.

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: يمكن للحرائق االنتشار بسرعة من منزل إلى آخر في المدينة. منذ وقت طويل، كانت دوائر 
اإلطفاء تستخدم الخيول والعربات إلحضار المياه إلى المنزل الذي يحترق. وعندما اخُترعت السيارات، أصبح بإمكان 

سيارات اإلطفاء نقل المياه بطريقة أسرع، ولكن كانت هناك مشكلة أخرى؛ وهي تنبيه السيارات األخرى لالبتعاد عن 
الطريق. كانت هذه مشكلة للتواصل. واليوم، تستخدم سيارات اإلطفاء أنماًطا خاصة للضوء والصوت لنقل هذا 

التحذير.

يقول المعلم ما يلي: التفتوا إلى الزميل المجاور. ما المشكلة التي حلتها الصافرات واألضواء الساطعة في سيارة اإلطفاء؟

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقول المعلم ما يلي: نسمع أصواًتا في كل مكان حولنا. فنحن نسمع صافرة اإلشارة لبدء لعبة رياضية. ونسمع جرس الباب الذي 
ينبهنا إلى وجود شخص ما عند بابنا. ويرن الهاتف المحمول لينبهنا باتصال شخص ما بنا. عندما تعودون إلى المنزل اليوم، 

ابحثوا عن جميع الطرق التي نستخدم بها الصوت للتواصل.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: استخدمنا اليوم حاسة السمع الستكشاف أشياء مختلفة تصدر أصواًتا، كما استخدمنا أنماط الصوت 
إلنشاء رسائل. ما بعض الطرق األخرى التي يمكننا التواصل من خاللها إذا كنا مكفوفين؟ المشاركة مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

اإلبداع
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نظرة عامة الدرس 8

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا باألمس عن استخدام األصوات للتواصل مع زميلة نور الكفيفة. أي من أنماط األصوات ساعدكم 
أكثر في التعرف على المعني المراد التعبير عنه؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة :ل :ربعة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم عن :نماط الصوث التي كانت :كثر تعبيًرا عن المعنى. مثل :نماط قصيرة بأصواث 
مميزة.

2.يقول المعلم ما يلي: يمكن لألصوات مساعدة التلميذة الكفيفة في بعض األنشطة اليومية في الفصل، ولكننا أيًضا نقرأ كثيًرا 
في الفصل. في رأيكم، كيف يمكن للتلميذة الكفيفة تعّلم القراءة؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار ثالثة :ل :ربعة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم عن الطريقة التي يمكن بها للتالميذ المكاوفين تعلم القراءة.

 يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ لتوجيه التالميذ لالنتقال إلى صاحة "رموز بارزة".

يقول المعلم ما يلي: هيا نتعرف رموز خاصة ُصممت لمساعدة األشخاص المكفوفين على القراءة. أواًل، اقرءوا المعلومات الواردة 
في الجزء األول من الصفحة مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: قراءة النص الذي يحتوي على معلوماث مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: هل اخترع لويس برايل الطريقة التي تسمح لألشخاص بالقراءة في الظالم؟

الدرس
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أ األنماط التي تراها. اقرل النص ااطلع على طريقة برايأ،  ابعدها سّجِ

رموز بارزة

اخترع العلماء رمًزا مميًزا يستطيع الجنود استخدامه لقراءة الرسائل في الظالم، طّور لويس برايل 
هذه الطريقة. أصيب هذا العالم في طفولته بالعمى، وعندما أصبح شاًبا، اخترع نظاًما للكتابة مكوًنا 

من ست نقاط بارزة متراصة على ثالثة صفوف بكل منها نقطتان. 

41

52

63

يلمس األشخاص النقاط البارزة لقراءة الرمز الذي نسميه برايل. تظهر النقاط البارزة في مجموعات مختلفة تشكل 
حروًفا وأرقاًما وعالمات ترقيم ونوتات موسيقية.

تعلّم )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
مالحظة :نماط الكتابة لشرحها بطريقة برايل.  

جّهز مسبًقا بطاقة فهرسة مكتوًبا عليها اسمك بطريقة برايل، مستخدًما نقاط من الماثة الالصقة :ل نقاًطا مضغوطة 
على البطاقة. ارسم نموذج :ل خلية لكل حرف من اسمك بقلم تحديد :سوث اللون على :حد الجوانب. لعلى الجانب 
اآلخر، ارسم الشبكاث، :ل الخاليا مرة :خرى، لضع نقطة من الماثة الالصقة في الموضع المناسب لكتابة اسمك 

بطريقة برايل.

بطاقة فهرسة  
ماثة الصقة  
عيدان األسنان  
لرق :لومنيوم مربع الشكل  
كتاب التلميذ  
:قالم رصاص  

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتعرف

اإلبداعأ
ترتيب األجزاء لتكوين مجموعة جديدة :ل   

فريدة من نوعها.
حل المشكالثأ

تحليل عناصر المشكلة.  

تعلَّم لتكون

التواصلأ
مهاراث القراءة، لالكتابة، لالتواصل   

غير اللاظي.

طريقة برايل.  

األساسية المارثاث 
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يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة، لسؤال التالميذ ما إذا كانوا يتاقون مع ر:ي زميلهم :ل 
يختلاون معه، لشجعهم على تعليل إجابتهم باستخدام النص الوارث في كتاب التلميذ.

يقول المعلم ما يلي: لم يكن لويس برايل أول من اخترع هذه الطريقة، لكنه أدخل "تحسينات" عليها. وكانت التحسينات التي 
أدخلها بالغة األهمية لتصميم الطريقة، ولذلك ُسميت الطريقة باسمه. ال تنَس إتمام خطوة التحسين في عملية التصميم، فهي 

إحدى الخطوات المهمة. لنقرأ باقي التعليمات.

ل األنماط التي تراها. يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اقرأ النص واطلع على طريقة برايل، وبعدها سِجّ

يقوم التالميذ بما يلي: تحليل رمز برايل الستخراج األنماط.

يقوم المعلم بما يلي: التجّول في :رجاء الاصل :ثناء تحليل التالميذ للرمز. تشجيع التالميذ على مالحظة مواضع النقاط البارزة عن كثب.

يقول المعلم ما يلي: ما األنماط التي الحظتموها؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار :ربعة :ل خمسة تالميذ لإلجابة. رسم الرمز التالي على السبورة :ل لرق مخططاث 
إلثراء المناقشة للتقديم مثال إلحدى الكلماث لرؤية ما إذا كان التالميذ يستطيعون "قراءة" النمطأ

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األنماط التي الحظوها مع الاصل.

ملحوظة للمعلمأ مناقشة المااهيم الخاطئة بأن برايل هي لغة إذا ذكر :حدهم ذلك. فطريقة برايل هي لسيلة تواصل للوصول إلى المعلوماث 
مبنية على :ساس من الحرلف لاللغاث الموجوثة بالاعل، كما :ن الماهوم الشائع بأن طريقة برايل هي طريقة لقراءة الكتب لالمجالث إلى 

آخره هو :حد المااهيم الخاطئة األخرى. ُتستخدم طريقة برايل في مجاالث المالبس، لاألجهزة، لالغذاء، لالمواث الكيميائية، لالتوابل، 
لهكذا.

3. يقول المعلم ما يلي: العثور على األنماط هو مهارة مهمة كنا نعمل على تطويرها طوال العام، كما يمكننا االستفادة من رموز 
برايل للتواصل. هّيا نبدأ التدريب على استخدام رموز برايل لكتابة أسمائنا.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع :حد بطاقاث الاهرسة، لعوث :سنان، لكمية صغيرة من الماثة الالصقة لكل تلميذ. )يمكن توزيع الماثة 
الالصقة للمشاركة بين الصاوف بسكب كمية صغيرة منها على قطعة مربعة من لرق األلومنيوم مع ثني :طرافها إلى :علها لتسهيل 

التنظيف(.

يقول المعلم ما يلي: ارسموا خلية من ست نقاط لتمثل كل حرف من أحرف أسمائكم. واستخدموا نموذج برايل في صفحة كتاب 
التلميذ كمثال.

ملحوظة للمعلمأ ارفع يدك :مام التالميذ ببطاقة فهرسة كنت قد :عدتها من قبل مرسوم عليها نماذج :ل خاليا تمثل كل حرف من اسمك.

يقوم التالميذ بما يلي: رسم خاليا تمثل كل حرف من :حرف :سمائهم.

يقول المعلم ما يلي: استخدموا عيدان األسنان التي لديكم اللتقاط كمية صغيرة من المادة الالصقة على طرفها مثلما أفعل.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح التقاط الماثة الالصقة على طرف عوث األسنان. تشجيع التالميذ على استخدام كمية ضئيلة من الماثة 
الالصقة.

يقول المعلم ما يلي: استخدموا رموز برايل الموجودة في الصفحة والرمز البارز في كتاب التلميذ للحصول على الرمز الذي 
يشير إلى أول حرف من أسمائكم. ضعوا نقطة من المادة الالصقة في النموذج أو الخلية األولى في الموضع الصحيح. وكرروا 

هذه الخطوات لكل حرف من أحرف االسم.

يقوم المعلم بما يلي: توضيح التقاط الماثة الالصقة على طرف عوث األسنان. رفع ذراعه عالًيا ليرى التالميذ الجانب المكتمل من بطاقة 
الاهرسة إذا لاجه التالميذ صعوبة في تكوين األنماط، يمكن جعلهم يرسمونها باستخدام القلم الرصاص :لاًل لالتحقق من عمل بعضهم 

البعض لمطابقته بالرمز ثم لضع نقطة من الماثة الالصقة فوق عالمة القلم الرصاص.

يقوم التالميذ بما يلي: لضع نقطة من الماثة الالصقة في النموذج :ل الخلية لإلشارة إلى كل حرف من :سمائهم في الموضع 
الصحيح حسب طريقة برايل.

يقول المعلم ما يلي: عند انتهائكم، اتركوا بطاقة الفهرسة لتجف وضعوا عيدان األسنان وورقة األلومنيوم في صندوق القمامة.

يقوم التالميذ بما يلي: تنظيف سطح العمل :ثناء انتظار جااف الماثة الالصقة.

يقول المعلم ما يلي: هيا نفكر بينما ننتظر المادة الالصقة حتى تجف. هل رأيتم كتابة باستخدام طريقة برايل من قبل.

حل المشكالت

اإلبداع

الدرس

8
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أ األنماط التي تراها. اقرل النص ااطلع على طريقة برايأ،  ابعدها سّجِ

رموز بارزة

اخترع العلماء رمًزا مميًزا يستطيع الجنود استخدامه لقراءة الرسائل في الظالم، طّور لويس برايل 
هذه الطريقة. أصيب هذا العالم في طفولته بالعمى، وعندما أصبح شاًبا، اخترع نظاًما للكتابة مكوًنا 

من ست نقاط بارزة متراصة على ثالثة صفوف بكل منها نقطتان. 

41

52

63

يلمس األشخاص النقاط البارزة لقراءة الرمز الذي نسميه برايل. تظهر النقاط البارزة في مجموعات مختلفة تشكل 
حروًفا وأرقاًما وعالمات ترقيم ونوتات موسيقية.
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يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ لإلجابة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :ماكن شاهدلا فيها طريقة برايل. قد تشمل األمثلة أ :زرار المصعد، لالحماماث العامة، 
لعالماث المطاراث، لالقطاراث، لالصّرافاث اآللية، لالتلياوناث العامة، إلى آخره.

4. يقول المعلم ما يلي: واآلن وقد جفت المادة الالصقة، اكتبوا أسماَءكم على الجانب الخلفي من البطاقة، ثم سلموا البطاقات 
للتلميذ األخير في صفكم. يقوم كل تلميذ يحمل بطاقات صفك بتبادل بطاقات صفك مع تلميذ آخر يحمل بطاقات الصف 

الخاص به، ثم سيقومون بتوزيع البطاقات بعد استبدالها على تالميذ الصف.

يقوم التالميذ بما يلي: تجميع بطاقاث الاهرسة لإعاثة توزيعها.

يقول المعلم ما يلي: واآلن لديكم بطاقها فهرسة لتلميذ آخر، حاولوا قراءة االسم المكتوب بأصابعكم لإلحساس برموز برايل، ثم 
اقلب البطاقة على الوجه اآلخر لترى إن كنت قد قرأت بشكل صحيح.

يقوم التالميذ بما يلي: تجربة القراءة باستخدام رموز برايل.

يقوم المعلم بما يلي: جمع بطاقاث الاهرسة لإعاثتها إلى :صحابهم في النشاط التالي.

ملحوظة للمعلمأ يمكن االستااثة من النشاط التالي كنشاط إثرائي :ل إذا سمح الوقت بذلك.

5.يقول المعلم ما يلي: افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "رسالة بطريقة برايل".

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: اكتب رسالة قصيرة إلى صديقك باستخدام طريقة برايل.

يقول المعلم ما يلي: على الرغم من أنها ليست نفس الطريقة التي نكتب بها في برايل، سنكتب طريقة برايل بتلوين النقاط في 
الصفحة فقط بداًل من وخز الصفحة لتكوين نقاط بارزة. االستفادة من هذه التجربة للتدرب على التعرف على األنواع المختلفة 

من الرموز وقراءتها.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة رسالة بطريقة برايل.

يقول المعلم ما يلي: عند انتهائكم، تبادلوا كتاب التلميذ مع زميل آخر وحاولوا قراءة الرسالة. ثم اكتبوا الرسالة على السطور.

يقوم التالميذ بما يلي: تباثل كتاب التلميذ لكتابة الرسائل لقراءتها.

يقول المعلم ما يلي: من فضلكم أعيدوا كتاب التلميذ إلى صاحبه وناقشوا الرسالة معه.

يقوم التالميذ بما يلي: إعاثة كتاب التلميذ لمناقشة الرسائل.

يقول المعلم ما يلي: يمكن أن نستفيد من حاسة اللمس في التواصل مثلما استفدنا من حاستي السمع والبصر من قبل. فكروا 
في المرات التي كنتم فيها في الظالم واستخدمتم حاسة اللمس لتلمس طريقكم. التفتوا إلى زميل مجاور وشاركوا معه إحدى 

المرات التي استخدمتم فيها حاسة اللمس عندما كنتم في الظالم.

يقوم التالميذ بما يلي: المشاركة مع زميل مجاور.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  6. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: تحدثنا اليوم عن رمز أو نمط معين من النقاط البارزة للتواصل. ما أكثر األجزاء صعوبة أو سهولة في تعلم 
هذه الطريقة؟

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار عدة تالميذ للمشاركة مع الاصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة :فكارهم بشأن طريقة برايل.

223الصف الثاني االبتدائي
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اكتب رسالة قصيرة إلى دديقك باستخدام طريقة برايأ. 

برايل بطريقة  رســــالة 

الرسالة هي

التواصل
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نظرة عامة الدرس 9

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: تحدثت باألمس عن رموز تسمى طريقة برايل تساعد المكفوفين على القراءة. باإلضافة إلى قراءة الكتاب 
المدرسي، ما المهام أو المواقف األخرى خالل اليوم الدراسي التي قد يحتاج الزميل المكفوف إلى المساعدة فيها؟ المناقشة مع 

الزميل المجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع الزميل المجاور.

يقوم المعلم بما يلي: االستماع إلى إجاباث التالميذ. اختيار تلميذين لمشاركة إجاباتهم مع الاصل.

يقول المعلم ما يلي: من المهم أن يشعر كل منكم بكونه جزًءا من الفصل. يجب التأكد من مشاركة الجميع وتعّلمهم. يدور 
مشروع "شاِرك" لدينا عن تقديم طريقة لتبادل بعض الرسائل الشائعة في الفصل باستخدام الصوت أو الضوء. تخيلوا أنكم 

تساعدون زميلة نور الجديدة في الفصل باستخدام الصوت أو زميلة جديدة صماء باستخدام الرموز الضوئية. فكروا فيما 
تعلمتموه واكتشفتموه خالل هذا الفصل. دعونا نستخدم استراتيجية التفكير ومشاركة زميل.

يقوم التالميذ بما يلي: التاكير بمارثهم في صمت ثم المشاركة مع زميل مجاور، ل:خيًرا المشاركة مع الاصل.

يقول المعلم ما يلي: هيا نقوم بـ المشاركة السريعة مع بقية التالميذ في الفصل.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار مع باقي التالميذ.

2.يقول المعلم ما يلي: سيكون عليكم اتخاذ القرار األول بخصوص ما إذا كنتم ستستخدمون رموًزا باستخدام الصوت أو الضوء. 
إذا كنتم ترغبون في ابتكار طريقة للتواصل بالصوت، فانتقلوا إلى هذا الركن من فضلكم.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى :حد :ركان الاصل.

شارك )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
تطبيق ما تعلموه البتكار طريقة للتواصل باستخدام   

الصوث :ل الضوء.

تنظيم المواث األخرى ليستخدمها التالميذ في مشرلع "شاِرك".

التعلّم نواتج 

للدرس المعلم  تجهيزاث 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتعرف

اإلبداعأ
ترتيب األجزاء لتكوين مجموعة جديدة :ل   

فريدة من نوعها.

تعلَّم لتعمل

التعالنأ
احترام آراء اآلخرين.  

تعلَّم لتكون

المحاسبيةأ
تقديم تعذية راجعة فعالة.  

مصابيح يدلية  
مرايا  
زجاجاث مياه بالستيكية   

مملوءة بأشياء مختلاة، 
مثل األرز، لحبوب الاول، 
لالخرز، لالمياه، لمشابك 

لرق، لعمالث،... إلخ.
:شرطة مطاطية  
:غطية علب  
صناثيق  
شريط الصق  
ماثة الصقة  
مقص  
:قالم تحديد  
:ي مواث شائعة لمتوفرة   

:خرى
كتاب التلميذ  
:قالم رصاص  
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يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى الركن المحدث.

يقول المعلم ما يلي: إذا كنتم ترغبون في ابتكار طريقة للتواصل بالضوء، فانتقلوا إلى هذا الركن من فضلكم.

يقوم المعلم بما يلي: اإلشارة إلى ركن آخر من الاصل.

يقوم التالميذ بما يلي: االنتقال إلى الركن المحدث.

يقول المعلم ما يلي: اختاروا زمياًل يقف في نفس الركن للعمل معه.

ملحوظة للمعلمأ االنتباه إلى :ي تلميذ ثلن زميل لتكوين ثالثياث إذا لزم األمر، كما يمكن تقسيمهم إلى مجموعاث للعمل مًعا.

يقوم المعلم بما يلي: توزيع كتاب التلميذ.

3.يقول المعلم ما يلي: نبدأ مشروع "شاِرك"دائًما بفهم التوقعات التي يجب تلبيتها. افتحوا كتاب التلميذ على صفحة "أقّيم 
نفسي". راجعوا التقييم مع زميلكم وارفعوا أيديكم إذا كانت لديكم أسئلة.

يقوم التالميذ بما يلي: مراجعة التقييم.

4. يقول المعلمما يلي: سنتبع عملية التصميم الهندسي التي نعرفها جيًدا ونبدأ مشروع "شاِرك"بعملية التصميم. قد ترغبون في 
كتابة أفكاركم المبدئية على صفحة بعنوان "استخدام الرموز داخل الفصل: الخطة".

يقرأ المعلم بصوت عاٍل: استعن بهذه الصفحة لوضع خطة توضح كيفية استخدام الصوت أو الضوء إليصال الرسائل 
المتبادلة داخل الفصل.

يقول المعلم ما يلي: قوموا بـ العصف الذهني إلثارة أفكار تدور حول الرسائل والرموز المحتملة مع زميلكم.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مع الزمالء لتقديم :فكار بـالعصف الذهني.

يقول المعلم ما يلي: عند تسجيل أربع أفكار على األقل، أعيدوا قراءة المالحظات مع زميلكم واختاروا الرسائل التي تريدون 
التعبير عنها. ضعوا دائرة حولها وأبرزوها، أو يمكنكم كتابة ملحوظة باختياراتكم.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار الرسائل التي يريدلن التعبير عنها.

يقول المعلم ما يلي: قبل العمل على الرموز األخيرة، تناقشوا مع زمالئكم عن المواد التي ستستخدمونها وسجلوا قراركم 
باستخدام الكلمات أو الرسومات.

يقوم التالميذ بما يلي: تسجيل المواث.

5.يقول المعلم ما يلي: واآلن وقد خططنا لبعض األفكار، انتقلوا إلى صفحة "استخدام الرموز داخل الفصل: التصميم" 
الستكمال مشروعكم. اجمعوا المواد التي تحتاجونها واعملوا لصنع أدواتكم وابتكار رموزكم. اتبعوا اإلرشادات الستكمال الجزء 

األول من صفحة كتاب التلميذ أثناء عملكم.

يقوم التالميذ بما يلي: العمل مًعا لصنع :ثاة تواصل )باستخدام الصوث :ل الضوء( لابتكار رمز للتعبير عن الرسائل. تسجيل 
األفكار كما هو مطلوب.

يقوم المعلم بما يلي: تقديم لقت كاٍف للتالميذ للعمل. لتشجيع التالميذ على التعبير عن :كثر من رسالة لتكوين نمط :ل نظام يربط رمًزا 
من رسالة لاحدة إلى الرسالة التالية. لتقديم المساعدة حسب الحاجة.

6. يقول المعلم ما يلي: الحظوا أن في الصفحة التالية توجد مساحة لكتابة التغذية الراجعة وأوجه التحسين. ابحثوا عن 
تلميذين آخرين لتشاركوا معهما نظام التواصل الذي ابتكرتموه. اطلبوا على األقل اقتراحين لتحسين نظامكم واكتبوهما، 

وبعدها اختاروا على األقل شيًئا واحًدا لتحسينه.

يقوم التالميذ بما يلي: اختيار تلميذين آخرين لتقديم تغذية راجعة على عملهما لتلقي التغذية الراجعة منهم. مناقشة التغذية 
الراجعة مع زمالء العمل لاختيار لجه تحسين لتطبيقه على نظام التواصل الذي صمموه.

يقوم المعلم بما يلي: التجول في الاصل مع توضيح األسئلة لاالستماع إلى التالميذ في :ثناء تااعلهم. تشجيع التعالن لمهاراث 
االستماع.

ملحوظة للمعلمأ خصص مكاًنا محدًثا في الاصل ليخزن فيه التالميذ ما صمموه من :نظمة للتواصل.

   

المحتاى الدراسي


أستطيع مع القليل من المساعدة 
أن أشرح كيف نستخدم الصوت 

والضوء كوسائل للتواصل.

 
أستطيع أن أشرح كيف نستخدم 

الصوت والضوء كوسيلَتين 
للتواصل.

  
أستطيع أن أقدم أمثلة عديدة 
في مختلف الموضوعات لشرح 
كيفية استخدام الصوت والضوء 

كوسيلَتين للتواصل.

جاصة األصاء


واجهت بعض الصعوبات في 
التعاون مع زميلي لتصميم 

مشروع.

 
تعاونت مع زميلي لتصميم مشروع. 

  
تعاونت مع زميلي لتصميم مشروع 

وكنت نموذًجا ُيحتذى به بين 
زمالئي. 

المهارات الحياتية


أحتاج مزيًدا من المساعدة في 

تطبيق اقتراحات اآلخرين إلجراء 
تحسين فعال على مشروعي.

 
طبقت اقتراحات اآلخرين لتحسين 

مشروعي.

  
طبقت اقتراحات اآلخرين لتحسين 
مشروعي واستعنت باقتراحاتي 

الخاصة.

الدرس
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ن النجام بما ُيناسب المجهاص الذي حققته. اقرل كأ عبارة. بالنسبة لكأ  دف، لّاِ

نفسي أقّيم 

الدرس

9
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استخدام الرموز داخل الفصل:الخطة
 استعن بهذه الصلحة لاضع خطة تاضح كيلية استخدام الصات لا الضاء إليصال الرسائأ المتباصلة 

صاخأ اللصأ.

ضع دائرة حول أحد االختيارين:  سنستخدم   الضوء  /  الصوت.

اكتب رسائل متبادلة داخل الفصل يمكنك إيصالها: 

الرمازالرسالة

المواد المستخدمة: 
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التصميم الفصل:  داخل  الرموز  استخدام 
 اكتب الرسائأ التي تريد إيصالها اكيلية عمأ األصاة االشلرة.

الرسائل: 

كيف تعمل الشفرة؟ )اكتب الطريقة أو ارسمها(

اإلبداع

المحاسبية

التعاون
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يقول المعلم ما يلي: عملتم بجد اليوم، وأنا متحمس للدرس القادم لنرى ونشاِرك ما صممتموه من أعمال. تأكدوا من إعادة 
المواد التي لم تستخدموها ونظفوا المكان بعد االنتهاء من العمل. ضعوا ما صممتموه من أنظمة للتواصل في ______ 

حتى موعد العرض غًدا.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  7. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: وضعنا خطة لتصميم وسيلة للتواصل باستخدام الصوت والضوء واختبرناها، وأضفنا إليها بعض 
التحسينات. هّيَا نستخدم استراتيجية إعجاب\تساؤل؟ لنفكر فيما تعلمناه اليوم. أحضروا ورقة وقسموها إلى عمودين: األول 

"إعجاب" والثاني "تساؤل"، اكتبوا في عمود "إعجاب" شيًئا أو اثنين تعلمتموهما أو معلومة جديدة، وفي عمود "تساؤل "، اكتبوا ما 
لديكم من أسئلة عن درس اليوم.

يقوم التالميذ بما يلي: كتابة شيء جديد تعلموه لسؤال يريدلن طرحه.

يقول المعلم ما يلي: تبادلوا األوراق مع زميل مجاور وأجيبوا عن سؤال الزميل المجاور إذا استطعتم، ثم أعيدوا إليه ورقته.
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نظرة عامة الدرس 10

1. المقدمة: وظف بداية كل درس لمراجعة ما تم تعلمه مسبقا واعرض موضوعات درس اليوم.

يقول المعلم ما يلي: صممنا أمس أدوات ورموًزا باستخدام الضوء أو الصوت لمشاركة الرسائل المتبادلة داخل الفصل. 
استخدمتم المواد البسيطة المتوفرة لدينا، ولكن دعونا نفكر بشكل أكثر تطوًرا. كيف تساعدنا التكنولوجيا على التواصل 

باستخدام الضوء أو الصوت؟ يمكنكم مشاركة أمثلة حقيقية رأيتموها أو أفكاًرا جديدة.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار لاألمثلة.

2.يقول المعلم ما يلي: من فضلكم، اجمعوا مواد العرض واجلسوا بجوار زميلكم. عندما أنادي على أسمائكم، تقدموا واستعرضوا 
وسيلة التواصل التي صممتموها. وضحوا ما الرسائل التي تريدون إيصالها وكيفية عمل الرموز واألدوات.

يقوم التالميذ بما يلي: تقديم مشرلع "شاِرك".

ملحوظة للمعلمأ اسمح لألفراث المدعولين بطرح :سئلة على التالميذ :ثناء استعراض المشرلع إذا :مكن.

3.يقوم المعلم بما يلي: جعل التالميذ يكملون صاحة ":قّيم ناسي" بناًء على عملهم في مشرلع "شاِرك". بعد انتهائهم من تقديم العرلض. 
يجب :ن يكون هذا النشاط مألوًفا لدى التالميذ في هذا الوقت من العام الدراسي. مراجعة إجراء التقييم :ل محتواه حسب الحاجة.

يقوم التالميذ بما يلي: إكمال نموذج التقييم الذاتي.

م. وشّجع التالميذ على التفكير، والتأمل، والمشاركة،  4. الختام: وظف نهاية الدرس لمناقشة التالميذ حول عملية التعّلُ
واالستماع. قد يكون التالميذ قادرين على القيام بهذا النشاط اليومي عند هذه النقطة من العام الدراسي.

يقول المعلم ما يلي: انتهينا للتو من المحور الذي يتحدث عن التواصل. ما المعلومات الجديدة التي تعلمتموها عن التواصل 
على مدار الفصول الثالثة؟ التفتوا وشاركوا ما تعلمتموه مع زميل مجاور.

يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة األفكار الجديدة مع زميل مجاور.

يقوم المعلم بما يلي: استخدام عصّي األسماء الختيار :ربعة تالميذ لمشاركة ما تعلموه في المحور. تعديل عدث التالميذ الذين لقع عليهم 
االختيار حسب الوقت المتبقي في الحصة.

يقول المعلم ما يلي: عودوا إلى الزميل المجاور وشاركوه أسئلتكم عن أنظمة التواصل التي لم تجدوا لها إجابة.

   

المحتاى الدراسي


أستطيع مع القليل من المساعدة 
أن أشرح كيف نستخدم الصوت 

والضوء كوسائل للتواصل.

 
أستطيع أن أشرح كيف نستخدم 

الصوت والضوء كوسيلَتين 
للتواصل.

  
أستطيع أن أقدم أمثلة عديدة 
في مختلف الموضوعات لشرح 
كيفية استخدام الصوت والضوء 

كوسيلَتين للتواصل.

جاصة األصاء


واجهت بعض الصعوبات في 
التعاون مع زميلي لتصميم 

مشروع.

 
تعاونت مع زميلي لتصميم مشروع. 

  
تعاونت مع زميلي لتصميم مشروع 

وكنت نموذًجا ُيحتذى به بين 
زمالئي. 

المهارات الحياتية


أحتاج مزيًدا من المساعدة في 

تطبيق اقتراحات اآلخرين إلجراء 
تحسين فعال على مشروعي.

 
طبقت اقتراحات اآلخرين لتحسين 

مشروعي.

  
طبقت اقتراحات اآلخرين لتحسين 
مشروعي واستعنت باقتراحاتي 

الخاصة.

الدرس

10
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ن النجام بما ُيناسب المجهاص الذي حققته. اقرل كأ عبارة. بالنسبة لكأ  دف، لّاِ

نفسي أقّيم 

التعاون

شارك )90 ثقيقة(
اإلرشاثاث

المستخدمة المواث 

خالل هذا الدرس، يقوم التالميذ بما يليأ
عرض طريقة للتواصل باستخدام الضوء :ل الصوث.  

كتاب التلميذ  
:قالم رصاص  
:ثلاث تواصل مصممة  

التعلّم نواتج 

الحياتية المهاراث 

تعلَّم لتعمل

التعالنأ
استعراض السلوكياث الشخصية ثاخل   

الاريق.

تعلَّم لتكون

التواصلأ
التعبير عن الذاث.  
مهاراث القراءة، لالكتابة، لالتواصل غير اللاظي.  

اثُع :فراًثا من المجتمع، خاصًة المكاوفين :ل 
الصم لحضور عرلض التالميذ، إذا :مكن ذلك.

للدرس المعلم  تجهيزاث 
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يقوم التالميذ بما يلي: مشاركة باقي األسئلة مع زميل مجاور.

يقول المعلم ما يلي: لقد انتهينا للتو من الفصل األخير من محور "التواصل". عودوا إلى زمالئكم واشكروهم على ما قدموه من 
مساعدة لكم حتى تتعلموا، وذلك باستخدام أسلوب تواصل ال يتضمن كلمات.

يقوم التالميذ بما يلي: شكر زمالئهم على ثعم تعلمهم. التواصل 
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يقترب من التوقعات
)1(

يلبي التوقعات
)2(

يفوق التوقعات
)3(

المحتوى الدراسي

يشرح كياية استخدام رموز الصوث :ل 
الضوء كوسائل للتواصل إال :نه ال يقدم 

سوى مثال لاحد.
العلوم ث.1.هـ.

يشرح كياية استخدام رموز الصوث :ل 
الضوء كوسائل للتواصل مستعيًنا بأمثلة 

عديدة.
العلوم ث.1.هـ.

يشرح كياية استخدام الضوء كوسيلة 
للتواصل مستعيًنا بأمثلة عديدة في مختلف 

السياقاث.
العلوم ث.1.هـ.

ال يصف سوى لسيلة لاحدة من الوسائل 
التكنولوجية التي يستطيع األشخاص :ن 
يتواصلوا من خاللها ):ل يحتاج إلى بعض 

المساعدة ليصف إحدى لسائلها(.
الدراساث االجتماعية ث.1.ب.

يصف لسائل تكنولوجية كثيرة تساعد 
األشخاص على التواصل.

الدراساث االجتماعية ث.1.ب.

يصف لسائل تكنولوجية متعدثة تساعد 
األشخاص على التواصل في مواقف 

لظرلف متنوعة.
الدراساث االجتماعية ث.1.ب.

يشرح بمساعدة المعلم لزمالئه :لجه 
التحسين التي ُ:ضيات إلى الخطة بناًء على 
اقتراحاث زمالئه. قد ال يستوعب التلميذ 

كياية إضافة تحسيناث إلى الخطة.
العلوم ل.1.ث.

يشرح :لجه التحسين التي ُ:ضيات إلى 
الخطة بناًء على اقتراحاث زمالئه.

العلوم ل.1.ث.

يشرح :لجه التحسين التي ُ:ضيات إلى 
الخطة بناًء على اقتراحاث زمالئه، ليستايد 

من تلك االقتراحاث ليضيف مزيًدا من 
:لجه التحسين.
العلوم ل.1.ث.

يصمم بمساعدة المعلم لزمالئه :ثاًة لرمًزا 
باستخدام الصوث :ل الضوء ليتواصل من 

خاللهما.
المجاالث المهنية :.4.ث.

يصمم :ثاًة لرمًزا باستخدام الصوث :ل 
الضوء ليتواصل من خاللهما.

المجاالث المهنية :.4.ث.

يصمم :ثاًة لرمًزا مميزين لفريدين من 
نوعهما باستخدام الصوث :ل الضوء 

ليتواصل من خاللهما.
المجاالث المهنية :.4.ث.

جودة األداء

يتحدث بوضوح :مام زمالئه ليبدي ثقته في يتحدث بوضوح :مام زمالئه.يتحدث :مام زمالئه، بصوث غير لاضح.
ناسه لإبداعه.

يصف األثاة لالوسيلة المستخدمتين 
للتواصل ثلن عرض توضيحاث تساعد 

زمالَءه على الاهم.

يصف مع التوضيح األثاة لالوسيلة 
المستخدمتين للتواصل.

يصف مع التوضيح األثاة لالوسيلة 
المستخدمتين للتواصل مستخدًما :سلوًبا 

ممتًعا.

المهارات الحياتية

يعمل مع :حد زمالئه لتصميم لسيلة :ل 
:ثاة للتواصل لإضافة تحسيناث إليها، 

لكنه يواجه صعوبة في التعالن مع زمالئه 
:ل مساعدتهم.

يتعالن مع زمالئه لتصميم لسيلة :ل :ثاة 
للتواصل لإضافة تحسيناث إليها.

يتعالن مع زمالئه لتصميم لسيلة :ل :ثاة 
للتواصل لإضافة تحسيناث إليها، فضاًل 

عن تأثية ثلر القائد لمساعدة زمالئه.

ُيظهر تعاطاه بصعوبة مع زمالئه حين 
يتواصل معهم.

ُيظهر تعاطاه مع زمالئه حين يتواصل 
معهم.

ُيظهر تعاطاه مع زمالئه حين يتواصل 
ل نموذًجا ُيحتذى به بين زمالئه. معهم ليمّثِ

مقياس التقييم المتدرج )مخصص الستخدام المعلم(
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